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RESUMO  

Inovações e avanços em tecnologia celular estão produzindo novas percepções e 

modos de interação e aprendizagem. O uso desse equipamento tornou-se um hábito 

na sociedade e, sobretudo, entre os jovens que, dominando essa tecnologia, passam, 

com ela, muitas horas na escola. Contudo, tal domínio, muitas vezes, limita-se ao 

entretenimento e diversão. Esta pesquisa objetiva reavaliar a utilização de tal recurso, 

agregando conhecimentos e não apenas diversão. Para isso, foram feitos encontros 

com grupos de jovens do Ensino Médio, os quais receberam orientação específica 

para utilizarem seus celulares como um meio favorável à aprendizagem de conteúdos 

dados em um curso preparatório para o mercado de trabalho, oferecido no Instituto 

Semear, em Campinas, por alunos da Faculdade de Hortolândia. Esta é uma 

investigação qualitativa, cuja relevância faz da tecnologia algo inovador à educação 

para a adaptação do aluno, que, nessa faixa etária, está geralmente preocupado com 

as redes sociais e outras formas digitais, mas priorizando seu uso lúdico. Como 

resultados parciais, identificou-se, nos grupos de controle, maior interesse e empenho, 

quando foram utilizados os celulares durante as atividades propostas em ambiente 

monitorado de ensino-aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

O tema desta pesquisa surgiu da experiência e contato com educadores que 

trabalham em colégios e, principalmente, com cursos preparatórios para o mercado 

de trabalho no Instituto Semear, em Campinas. A pesquisa ampara-se nas leituras de 

autores como: Castells (2016), Prenky (2014), Tapscott (2014), entre outros.  

Com as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem decorrentes do uso 

inapropriado do celular pelos alunos como forma de entretenimento na escola, sendo, 

hoje, um fato comum ao mundo estudantil, busca-se, nesta pesquisa, desafiar essa 

realidade de distrações. Para isso, a motivação desta proposta pode ser resumida 

nesta pergunta: como transformar a realidade de distrações e diversões promovidas 

pelo uso do celular na sala de aula em algo positivo e útil à aprendizagem? 

Na atualidade, o acesso a celulares e às suas funcionalidades facilitam a 

visualização de uma imensa gama de informações e novidades tecnológicas de todos 

os tipos, mas nem sempre bem aproveitadas. Diante dessa situação, é oportuno 

inserir o uso dos celulares nas aulas de maneira a agregar conhecimentos e não 



apenas entretenimento. Outrossim, traz algo inovador para a educação, de modo 

diferenciado e relevante, nas dimensões social, educacional e pessoal.  

 

OBJETIVOS 

Objetiva-se compreender como o uso dos celulares nas aulas pode favorecer 

o ensino de jovens do Ensino Médio. Buscar-se-ão estratégias e propostas para 

integrar essa tecnologia nas aulas, adequando o uso do celular de modo consistente 

e profissional.  

 

METODOLOGIA 

Como pesquisa qualitativa, os dados para análise estão sendo captados em 

cursos preparatórios para o mercado de trabalho, frequentados por alunos do Ensino 

Médio no Instituto Semear, em Campinas. Os cursos são ministrados por alunos de 

Pedagogia da Faculdade de Hortolândia – FACH, em grupos de controle. Na primeira 

etapa do curso, não se utilizam celulares, a fim de comparar com a segunda etapa do 

curso, na qual o uso dos celulares é solicitado. Com isso, gera-se um parâmetro de 

confrontação que ajuda a identificar a diferença do interesse e do empenho dos alunos 

durante as atividades propostas com questionários aplicados nesses dois momentos, 

buscando-se compreender como o celular pode ser inserido favoravelmente no 

contexto de ensino-aprendizagem e com qual significado.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Pode-se dizer que, hoje, vive-se a continuidade de uma revolução tecnológica 

revitalizada pela popularização da internet (Castells, 2016). Nesse âmbito, as 

tecnologias da informação e telecomunicações de maior abrangência são a internet e 

a telefonia celular.  

Aparelhos celulares tornaram-se sonho de consumo de muitos jovens, mas 

também tem causado problemas no ambiente escolar, que tem limitado o uso dessa 

tecnologia (celulares) em sala de aula por não se saber como utilizá-la a seu favor. 

É preciso romper com essa visão limitadora e encarar os desafios do uso do 

celular na escola, conforme destaca Prenky (2014) ao considerar adequado ensinar 

estudantes em sua própria linguagem, utilizando suas próprias ferramentas e 

combinado suas necessidades com a experiência dos mais velhos. 



A incorporação do celular como recurso pedagógico representa uma alternativa 

inovadora ao impasse criado por sua presença no ambiente escolar, não devendo ser 

visto como um problema sem solução. Porém, procrastinar a inclusão do seu uso em 

sala de aula parece fomentar a distração dos alunos na aprendizagem, como tem-se 

identificado na bibliografia. Nesse contexto, a necessidade de ressignificar a 

aprendizagem com a inclusão de recursos tecnológicos é algo que será inovador, 

podendo despertar o interesse do aluno em aprender e a buscar conhecimentos de 

modo diferenciado.   

Na proposta deste estudo, tem-se identificado, nos grupos de controle, a 

possiblidade de utilizar essa tecnologia em favor da escola e do aluno, o qual passa a 

se interessar mais pelos conteúdos que são ministrados através da tecnologia.   

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a aplicação e análise da tecnologia utilizada (os celulares) nos cursos 

preparatórios para o mercado de trabalho, tem-se identificado, no uso do celular, um 

instrumento capaz de despertar um novo interesse pelo aprendizado. Há, ainda, o 

desenvolvimento de habilidades linguísticas e sociais que acompanham esse 

processo, criando, no aluno, autonomia e capacidade de relacionar conceitos do 

mundo interativo dos meios digitais. Essa realidade é o que se espera alcançar nesta 

pesquisa, ainda em andamento, em que estão sendo analisados os grupos de controle 

com a aplicação de questionários.   
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