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RESUMO  

 

Esse artigo discorrerá sobre o uso do celular, mostrando como ele pode ser uma ferramenta de 
ensino aprendizagem na sala de aula. Mostrando que essa ferramenta pedagógica pode gerar 
motivação para o aluno e facilitar o trabalho do educador, tornando a aprendizagem mais dinâmica ao 
sair um pouco do contexto tradicional de ensino. Por ser uma ferramenta que gera diversos benefícios 
e interesse, se torna fácil implantar sua utilização para diversas finalidades, devido a fácil aceitação. E 
para isso, o trabalho será elaborado através da pesquisa bibliográfica, usando como fonte primaria os 
livros, permitindo que o trabalho seja estruturado em capítulos que facilitarão o entendimento do seu 
conteúdo ao mesmo tempo em que se chega aos objetivos determinados. 
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1- INTRODUÇÃO 

Sabemos que o uso dos celulares vem aumentando consideravelmente com o 

passar do tempo. O grande aumento é motivado pelos fatores como: diversos 

recursos e facilidades que esses aparelhos nos fornecem, diferenças de valores 

tornando sua aquisição acessível, acesso à internet e com ela a troca de 

informações em tempo real.        

 O autor Caiçara (2007, p.43), explica que o avanço tecnológico provoca 

inúmeras mudanças tanto na vida da população, quanto nas atividades 

empresariais. Tornando todos dependentes de algum modo, do uso da tecnologia. 

Com isso vemos a importância do trabalho, para agregar mais conhecimentos na 

área pedagógica.          

 É inegável que os avanços tecnológicos, trouxeram infinitas facilidades e 

mudanças de vida. E diante disso, os profissionais da área educacional enxergou 

uma oportunidade de aproveitar mais ainda seu uso. Diante disso, chegamos ao 

seguinte questionamento, como utilizar o celular, como uma ferramenta de ensino 

aprendizagem nas salas de aula?        

 E para isso, temos como objetivo geral discorrer sobre como é feito o uso do 

celular, como uma ferramenta de ensino aprendizagem nas salas de aula. E como 

objetivo específico, mostrar a contribuição dessa ferramenta para auxiliar na 

aprendizagem dos alunos e no auxílio do trabalho dos educadores, mostrando que 

eles precisarão se planejar para adaptar a nova ferramenta ao conteúdo que será 

transmitido aos alunos.         

 E em relação a metodologia utilizada na elaboração do presente trabalho, 

quantos aos fins, é classificada como uma pesquisa descritiva, por descrever 

características e situações encontradas constantemente em diversas organizações. 

Já aos meios, é classificada como uma pesquisa bibliográfica usando como base 

material publicado em livros ou redes eletrônicas, com em fonte primaria e 

secundária.            

 Conforme explica a autora Vergara (2005, p.48) “A pesquisa bibliográfica é o 

estudo sistemático desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. Que geram 
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entendimento sobre a variedade e a abrangência sobre o tema, adequados ao 

propósito da pesquisa.         

 O referencial teórico do artigo, será estruturado em quatro capítulos, onde 

serão abordados temas como: a origem e evolução dos aparelhos celulares, o uso 

dos celulares como ferramenta de ensino, a contribuição da ferramenta para 

aprendizagem dos alunos e no último capítulo, como o uso do celular pode auxiliar o 

trabalho dos educadores. 

 

2- A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DOS APARELHOS CELULARES NO BRASIL 

 No Brasil, a chegada dos aparelhos celulares, teve origem final dos anos 90 e 

até os dias de hoje, cada vez mais pessoas têm acesso aos aparelhos, que com o 

passar dos anos se tornam cada mais vez mais sofisticados e cheios de recursos 

que facilitam no nosso dia a dia.        

 Com isso, seu uso foi adaptado a diversas situações, passando do pelo uso 

pessoal, voltada para comunicação e informação, para o uso voltado aos negócios, 

com o pagamento de contas online, captação e atendimentos de novos clientes 

entre outras formas de utilização, fazendo o aparelho se tornar um objeto muitas 

vezes, essencial na nossa vida por criar uma dependência.   

 Diante dessas informações, vemos o quanto os usos dos celulares podem 

trazer benefícios a sociedade, graças a sua popularização e facilidade de acesso, 

visto que as opções de modelos são várias e com preços que atendem a todos os 

níveis. 

 

3- USO DOS CELULARES COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

 O avanço tecnológico ajudou também na melhoria do processo educacional, 

de acordo com a autora Kenski (2010, p.21), a evolução social e seus avanços não 

ficam restritos somente ao uso de novos equipamentos, ela também é responsável 
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por alterar o comportamento social, podendo influenciar na forma que a pessoa 

pensa e age.           

 Com o avanço, o acesso a informação se tornou mais acessível. E isso se 

tornou uma ferramenta de grande utilidade para ser usada nos processos de ensino 

aprendizagem.           

 Essa forma de ensino é estimulada também pela Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura, conhecida como a UNESCO, que 

incentiva o uso de tecnologias nas salas de aula, para levar as mesmas chances de 

ensino a todos, através do uso de aplicativos que funcionam em celulares, onde 

poderão ser transmitidos conteúdos pedagógicos aos alunos, melhorando a 

qualidade do ensino que é oferecido.      

 Saindo um pouco do cenário tradicional encontrado nas salas de aula, com 

cadernos, livros, quadro e passando a trabalhar com a tecnologia a favor da 

transmissão do conhecimento, de modo que é possível causar mais interesse e 

motivação nos alunos.         

 Conforme a autora Almeida (2003, p.118) esse método de ensino 

aprendizagem, é uma forma de evolução no compartilhamento das informações. 

Tornando uma grande ferramenta de apoio. 

 

3.1 A contribuição da ferramenta para aprendizagem dos alunos 

De acordo com o Ministério da Educação, o MEC (2006), determina em suas 

Diretrizes para o ensino que é um dos desafios encontrados é conseguir abordar os 

conteúdos necessários de forma que os alunos absorvam grande parte dos 

conhecimentos.           

 A metodologia de usar o celular como ferramenta de ensino, proporciona o 

estudante a oportunidade de utilizar algo que ele já conhece e se interessa para 

aprender de forma mais específica com situações novas. 
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 3.2 Como o uso do celular pode auxiliar o trabalho dos educadores 

 Além de passar o conteúdo no quadro, outros recursos podem ser utilizados 

para transmitir o conhecimento. Com o uso dessa ferramenta, os educadores, terão 

mais facilidade para transmitir o ensino necessário, já prendendo a atenção do 

aluno, diante do interesse pela tecnologia. E para isso é precisa elaborar um 

planejamento, focando nas atividades específicas, que essa ferramenta pode 

auxiliar.           

 De acordo com o autor Becker (2004), o ensino aprendizagem nessa 

situação, tem sua origem no domínio sensorial, na experiência. Ou seja, o aluno 

adquire o conhecimento através de experiências e o celular consegue desempenhar 

bem essa função. Um bom planejamento feito pelo educador, é uma estratégia que 

gera ótimos resultados.          

 Essa inovação, mostra aos educadores que as ferramentas usadas a anos 

sem nenhum fator que cause interesse, não são a única opção disponível para 

transmitir conhecimentos aos alunos, pois com o avanço constante da tecnologia é 

possível oferecer uma educação dinâmica e renovada.      

 Todas as novidades que podem ser usadas com os alunos, tem como filtro, o 

educador, conforme explica o autor Demo, (2008, p.135). Com isso o uso do celular, 

precisa passar pelo professor para que ele decida a melhor forma de usar como 

melhoria no ensino.          

 Logo o uso do celular no ensino, pode proporcionar ao educador e ao aluno, 

várias possibilidades de adquirir e compartilhar informações, assim sendo, torna-se 

necessário que uma evolução aconteça nas escolas e nos métodos utilizados pelos 

professores. 

 

4- CONCLUSÃO 

Com o presente trabalho, conseguimos mostrar a contribuição que o uso do 

celular, como uma ferramenta de ensino aprendizagem, pode oferecer nas salas de 

aula ao apelar para o uso de tecnologia na transmissão do conhecimento aos alunos 

ao mesmo tempo em que os ensinam. E para isso vimos a opinião de diversos 

autores e a participação do MEC nessa forma de ensino-aprendizagem.   
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 Conseguimos ver como o uso do celular como ferramenta de ensino 

aprendizagem na sala da de aula pode beneficiar os alunos, já que é uma 

ferramenta que já faz parte do nosso cotidiano e causa muito interesse, aliado a isso 

é possível que a aprendizagem aconteça de forma prazerosa, prendendo a atenção 

dos alunos e saindo da monotonia habitual encontrada nas salas de aulas, despertar 

interesse pelas matérias, ajudando também na memorização e desenvolvendo a 

habilidade.  Sendo necessário que o educador analise e faça um planejamento 

sobre como usará a ferramenta, pois como pode acontecer, na execução de 

qualquer método de ensino, imprevistos e dificuldades e podem surgir. 

Apensar de não ter riscos em relação da aceitação do método de ensino ou 

dificuldade de manusear, um dos riscos é a dispersão que os alunos podem ter ao 

utilizar a ferramenta para outras finalidades que não são as esperadas dentro da 

sala de aula, como acessar a internet para se comunicar ou procurar formas de 

entretenimento, que não inclui, pesquisas para aquisição de mais conteúdos ou 

respostas para problemas.          

Logo é preciso estar atento para chamar o aluno de volta para a finalidade da 

ferramenta, aproveitando para tornar a experiência de ensino aprendizagem, uma 

experiência inovadora e criativa, para os dois lados envolvidos.    

 Com isso notamos, que é papel do educador, facilitar o processo de ensino 

aprendizagem, esse profissional deve ser capacitado para as mudanças que surgem 

constantemente, não somente para essas situações, mas para o uso de diversos 

recursos tecnológicos ao qual temos acesso, buscando atender e chegar superar a 

expectativa do seu aluno. E ao conseguir aliar seu trabalho ao uso das ferramentas 

disponíveis e de grande aceitação, revoluciona a forma de ensino.   

 Essa metodologia de ensino é acessível a todos as escolas. É um método 

fácil de ser aplicado no cotidiano de ensino. Mesmo que o modo tradicional de 

ensino continue presente na maior parte do currículo escolar, essa abordagem pode 

ser interessante de ser utilizada quando é identificada muita dificuldade para 

assimilar o conhecimento tradicional. É uma maneira encontrada para melhorar a 

situação dos alunos de modo que eles aprendam o conteúdo, com uma técnica mais 

envolvente.          

 Dessa forma é possível chegar os objetivos proposto pelo trabalho, unindo o 
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poder que ferramenta tem em níveis de tecnologia com a necessidade do ensino. 

 Tornando o artigo uma fonte de grande auxílio, para o uso do celular no 

ensino aprendizagem e contribuindo, para a educação e para a tecnologia por 

mostrar a importância de um produto que se tornou uma ferramenta, com 

possibilidade de inúmeras aplicações na nossa rotina.     

 Logo o estudo é recomendado para acadêmicos das áreas relacionados a 

pedagogia, educação e tecnologia da informação e ou pessoas com interesse 

especial nas áreas relacionadas.  
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