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Resumo 

Esse artigo tem por objetivo debater as potencialidades do uso do 

aparelho celular nas aulas de Geografia. Trata-se de uma reflexão oriunda de 

práticas de pesquisa e ensino desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) no Colégio Estadual Presidente Kennedy, localizado na 

cidade Ponta Grossa-PR. O público alvo foram os alunos do 2º ano do Ensino 

Médio. Em termos de procedimentos foram efetuadas diversas atividades: 

como o enfoque da legislação em relação ao uso do aparelho celular e da 

internet de forma consciente, enquete entre professor e aluno referente ao uso 

do aparelho celular em sala de aula, a utilização do celular em pesquisas na 

internet em sites como do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e Prefeitura de 

Ponta Grossa. Também foram explorados a Bússola, Global Positioning 

System (GPS), como meio de orientação e produção de mapas, o google 

maps, email,  facebook e a câmera para fotografar o bairro e a escola, 

aplicativos como o Kahoot PM Quiz, Qr Code, e o cerne  das atividades 

resultou  num documentário da escola tendo por base as fotos feitas pelos 

alunos dos diversos departamentos do Colégio. Tudo isso originou vídeos, 

apresentações em PowerPoint, cartazes, mapas do local onde os alunos 

residem, textos reflexivos sobre as realidades concretas nas quais eles se 

encontram. O resultado conclusivo foi o envolvimento dos educandos com as 

propostas, a observância das regras quanto ao uso do aparelho em sala de 

aula, a utilização deste aparelho na construção real de conhecimento 

geográfico, o despertar do senso crítico diante da problemática espacial. Neste 

projeto destacamos o envolvimento dos discentes e a abertura da própria 

mentalidade no tocante a novos usos do celular e real motivação que cada um 

encontrou em aulas mais dinâmicas e envolventes na construção do próprio 

conhecimento. 
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01-INTRODUÇÃO 

 

Observa-se na contemporaneidade que a tecnologia está presente de 

forma intensa e diversificada no cotidiano da sociedade, a mesma invade 

nossas casas, trabalho, lazer e afetam diretamente nossas relações sociais. A 

presença da mesma é refletida no contexto educacional no qual podemos 

observar a presença dos recursos tecnológicos, como o computador, o tablete, 

a lousa digital e os smartphones, os quais impulsionam mudanças no convívio 

social e nas relações humanas, inclusive na dimensão ensino-aprendizagem. 

 Segundo Brito (2011, p.22) 
 

A tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para se obter 
um resultado prático. O homem criou ciências e tecnologias (desde a 
roda até o computador) que trouxeram mudanças significativas em 
suas relações com outros seres humanos e a natureza. 
 

O aparelho celular está nas mãos dos educandos “o tempo todo” e é 

utilizado em horários inoportunos na sala de aula, sem explorar o potencial 

deste instrumento para aprender e buscar novos conhecimentos. O ensino da 

ciência geográfica na atualidade faz um maior uso das tecnologias, como por 

exemplo, na confecção de mapas, análise de imagens, busca de dados 

demográficos em fontes digitais, bancos de dados, instituições de previsão do 

tempo, dentro outros. 

Com base nesta perspectiva foram realizadas práticas pedagógicas com 

o uso do celular e a internet como recursos tecnológicos nas aulas de 

Geografia, para dinamizar e contribuir de forma significativa na construção de 

conhecimentos geográficos por meio de atividades de ensino-pesquisa. Existe 

a preocupação, em fazer o aluno entender sobre a importância das regras 

quanto ao uso do celular e a internet, utilizar este aparelho para construir 

conhecimento e gerar o senso crítico, suscitar atitudes sociais na busca de 

soluções para as problemáticas constadas no próprio espaço vivido dos 

educandos. 



Esses recursos colocados à disposição dos educadores e aplicados ao 

ensino são capazes de estimular o aprendizado. A Geografia é uma disciplina 

dinâmica, pois seu conteúdo programático no ensino básico e médio envolve a 

mobilidade social, política, econômica e as transformações da natureza, isto é, 

uma ciência que se transforma na medida em que a produção social do espaço 

geográfico se modifica. Assim, a informação atualizada por parte de docentes e 

discentes constitui-se em um elemento primordial para as reflexões 

geográficas. 

Os celulares apresentam ferramentas, recursos e aplicativos que podem 

ser utilizados pelo professor de Geografia para enriquecer determinados 

conteúdos e atividades, viabilizando um ensino em que o aluno possa construir 

uma visão crítica sobre a produção social do espaço geográfico. Associar 

celular e informação neste caso remete ao acesso a rede mundial de 

computadores, a internet, a qual oferece inúmeras fontes de informações com 

grande potencial para a ciência Geográfica. 

Moura (2009) ressalta que 

 

O celular permite acesso a conteúdos multimédia deixou de estar 
limitado a um computador pessoal (PC) e estendeu também as 
tecnologias móveis (telemóvel, PDA, Pocket PC, Tablet PC, 
Notebook), proporcionando um novo paradigma educacional. 
(MOURA, 2009, p.50). 

 

No processo de pesquisa e ação educativa desenvolveram-se atividades 

com o uso do aparelho celular nas aulas de Geografia, pois o mesmo é um 

instrumento que apresenta variados recursos pedagógicos que ainda não são 

explorados plenamente no contexto da sala de aula. Primeiramente foi 

delimitado as normas e regras para o uso do celular no momento da execução 

do projeto, buscou-se ensinar a utilização adequada dos aplicativos do celular, 

assim como, a legislação inerente ao uso da internet e da pesquisa. Num 

segundo momento foram propostas atividades baseadas no uso deste recurso 

como ferramenta pedagógica para construir conhecimento e aprendizado. 

Dentro desta proposta estão o uso de imagens geradas por meio da câmera 

fotográfica do celular, as pesquisas na internet relacionadas aos conteúdos 

específicos da Geografia, utilização de aplicativos como a bússola, Qr Code, 

kahoot, gps, internet, facebook, watsapp, produção de  um documentário da 



escola elaborado pelos próprios educandos e apresentado para os alunos e 

professores do período da manhã.  

O público alvo foram os alunos do 2ª ano do Ensino Médio do Colégio 

Presidente Kennedy, com idades variando de 15 a 17 anos, a maioria dispunha 

do aparelho celular e créditos para realizar as pesquisas, as atividades 

propostas e baixar aplicativos. Para realizar as pesquisas e utilizar os 

aplicativos foi disponibilizado o acesso a rede Wireless Fidelity ( Wi Fi) e os 

computadores do laboratório de informática. Nos princípios metodológicos 

estão os relatos das pesquisas realizadas, os conteúdos trabalhados e os 

aplicativos utilizados. 

Desse modo esse artigo está estruturado da seguinte forma: em um 

primeiro momento faz-se um relato pormenorizado das atividades 

desenvolvidas com os educandos, em segundo lance são efetuadas reflexões 

sobre os resultados das práticas pedagógicas e das pesquisas desenvolvidas 

na escola. Por fim termina-se o artigo com uma reflexão geral nas 

considerações finais. 

 

02 - DESENVOLVIMENTO 

02.1 - Relatos descritivos da Prática Pedagógica 

02.1.1 Conscientização do Uso do Celular e da Internet 

Como primeiro passo foi proposto aos educandos à leitura de um texto 

referente às regras do uso do celular em sala de aula em seguida após debates 

formaram grupos e confeccionaram cartazes com as normas referentes ao uso 

correto celular. 

 



 

Imagem 01: Alunos confeccionando cartazes 

Autor: Hnyda (2017). 

 O texto trabalhado debatia sobre acesso com responsabilidade da 

internet e direitos autorais em relação às pesquisas, plágio, pirataria e crimes 

nas redes sociais, como bulliyng, fofocas, difamações, rastreamento de contas 

bancárias, roubos, etc. Procurou-se relacionar as pesquisas solicitadas por 

professores de geografia. 

  

 

 Imagem 02: Pesquisa no aparelho celular 

 Autor: Hnyda (2017). 

 No laboratório de informática foram criados grupos de discussões nas 

redes sociais facebook e whatsap, objetivando a resolução das dúvidas que 

eventualmente surgissem. Inicialmente os alunos interpretaram as indicações 



de maneira equivocada, pois acreditaram que deveriam usar o celular de 

maneira aleatória. Foi difícil conscientizá-los do fato que formavam um grupo 

de estudos e estavam buscando construir o conhecimento. Houve a 

necessidade de excluir alguns alunos das redes sociais por não cumprirem as 

regras, mas teve um efeito positivo, pois os demais começaram a disciplinar-se 

no uso da ferramenta. Cada equipe pesquisou na internet novas maneiras de 

uso do celular para o aprendizado. Para concluir esta etapa os alunos foram 

divididos em grupos e confeccionaram cartazes relacionados à crimes na 

internet, leis que amparam pessoas vítimas de crimes virtuais e sobre direitos 

autorais. 

 

 

Imagem 3: Cartazes confeccionados pelos alunos 

Autor: Hnyda (2017). 

 

A atividade seguinte foi o debate em relação ao uso exagerado do 

celular, trazendo aos adolescentes algumas anomalias físicas, como dores no 

punho e dores na coluna devido a má postura, problemas de audição causado 

pelo som elevado dos fones de ouvidos, acidentes de trânsito, quando o aluno 

atravessa distraidamente a rua, distúrbio do sono pela falta do celular, falta de 

concentração. Posteriormente os alunos foram divididos em equipes e 

confeccionaram cartazes que foram colados nas paredes dos corredores e no 

refeitório da escola, com o intuito de alertar aos demais alunos sobre medo de 



ficar sem celular (nomofobia),ou seja, mudanças comportamentais quando se 

está sem o telefone. 

 

02.1.2- Atividades com o aparelho celular em sala de aula 

 

A segunda atividade foi a utilização da bússola do celular como forma de 

localização no espaço geográfico. Após orientação prévia em sala de aula os 

alunos foram divididos em equipes, e de posse dos aparelhos celulares foram 

até o pátio da escola e escolheram 5 pontos, onde deveriam anotar o azimute, 

a orientação e os passos de um ponto ao outro. 

Esta atividade foi a mais difícil, pois não tinham conhecimento prévio 

suficiente sobre o que é azimute, quais são meios de orientação e o uso 

correto da bússola no celular. Após um aprofundamento teórico a cerca de 

azimute, meios de orientação e manuseio correto da bússola do celular 

retornaram à atividade. O manejo da bússola no celular é diferente do 

instrumento habitual, há necessidade de baixar o aplicativo e realizar a 

calibração, somente assim poderá ser utilizada. Em termos de observações 

gerais, a maioria considerou a atividade interessante, salvo alguns que 

burlaram as regras e utilizaram o celular com outra finalidade, para estes a nota 

avaliativa não foi integral e, realizaram uma pesquisa sobre os meios de 

orientação como compensação. Em contrapartida foi uma atividade que 

despertou muito a curiosidade dos alunos. 



 

. Imagem 04: Atividade com a Bússola 

Autor: Hnyda (2017). 

 

Outra atividade proposta com o uso do celular foi a utilização do GPS, 

em que foi trabalhado a representação do espaço geográfico. Os alunos 

localizaram o seu endereço e o da escola, anotando no caderno, o tempo gasto 

de onde moram até a escola de carro, ônibus, a pé e de bicicleta, fizeram um 

print da página, foi impresso e colado no caderno. Nesta atividade não houve 

intercorrências. 



 

Imagem 05: Rota do Colégio à residência 

Fonte: Google maps 

Com a câmara do celular, os alunos fotografaram o seu bairro enfocando 

a característica mais importante, como o que lhe traz sentimento de alegria, 

sentimento de tristeza, o que mais gosta e menos gosta no bairro e postaram 

no facebook. Os alunos que compunham o grupo nas redes fizeram 

comentários a respeito das imagens. De posse destas imagens pelo celular, 

em sala de aula realizamos uma análise crítica espaço-temporal, com foco nos 

conteúdos de lugar, paisagem, espaço, território, região, mobiliário urbano e 

serviços, em seguida fizeram um texto crítico do local onde residem abordando 

os aspectos naturais e culturais, que sentimento a foto desperta, que valor a 

paisagem representa, como se relaciona com o espaço em que mora 

enfocando o sentimento de pertencimento. O que se percebeu nesta atividade 

foi que os alunos realmente cumpriram com o que foi solicitado, fotografando a 

problemática que seu bairro está enfrentando e algo que desperta bom 

sentimentos, como uma praça, árvore, rua e etc... Um aluno comentou: “ Em 

meu bairro só tem maconheiro”, outro “O prefeito esqueceu que mora gente lá 

no meu bairro”. Diante destes comentários percebe-se que realmente a 

maiorias dos educandos possuem uma visão crítica frente ao descaso das 

entidades públicas.  



 

Imagens 6: Fotos do Bairro 

Autor: alunos 2º B (2017) 

 

Imagem 07: Foto do Bairro 

Autor: Alunos 2º A (2017) 

 

 No laboratório de informática trabalhamos por meio do google maps 

atividades em que os alunos localizaram seus endereços, fotografaram a tela 

do computador e fizeram um mapa no caderno da trajetória da casa ao colégio, 

colocando legenda e título no mapa, enfocando ruas principais, pontos de 

referências, como, comércio ou outras edificações, os meios transportes 

necessários para o deslocamento até o centro da cidade e escola. Após 

elaboração dos mapas, realizamos um debate abordando as aspectos 

negativos e positivos no trajeto da casa para a escola. 



 

Imagem 08: Reprodução do mapa no caderno 

Autor: Hnyda (2017). 

 

No laboratório acessaram o site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e realizaram uma pesquisa sobre o número de habitantes da 

cidade de Ponta Grossa, extensão territorial, nível industrial, taxa de 

natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, nível de escolaridade, número 

de escolas, níveis econômicos e sociais e, foi solicitado para redigir um texto 

de síntese das informações. 

 

Imagem 08: Pesquisando no celular 

Autor: Hnyda (2017). 



Como forma de revisão dos conteúdos trabalhados foi utilizado o 

Kahoot-pm-quizK (sistema de perguntas e respostas de múltipla escolha). O 

Kahoot é uma ferramenta de avaliação gratuita na Web, que permite o uso de 

quizzes na sala de aula, e ajuda a cativar e envolver os alunos em discussões, 

transforma a sala de aula em uma gincana e os educandos aprendem  

brincando o que foi ministrado. É também uma excelente ferramenta para 

retomar os conteúdos de forma resumida. O resultado nesta atividade foi 

satisfatório, pois os alunos se divertiram aprendendo, tiveram a oportunidade 

de refazer o jogo e melhorar o desempenho. O único empecilho foi a internet, 

devido a sobrecarga de acesso dentro do colégio, não foi possível utilizar o 

celular de todos, por isso tivemos que utilizar o laboratório de Informática e 

dividir a turma para que o acesso fosse possível.  

 

Imagem 09: Gincana com o celular 

Autor: Hnyda (2017). 

 

Foi utilizado o Qr Cod, ou, Código QR é um código de barras 

bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos 

telefones celulares equipados com câmera. É um aplicativo que os alunos 

baixaram nos Smartphone para realizar a atividade. A finalidade era fazer um 

Feedback  por meio de perguntas que recuperavam conteúdos vistos em sala 

de aula. Esta atividade foi em forma de gincana, onde os códigos estavam 

espalhados pela escola. Os alunos foram divididos em equipes e de posso do 

aparelho celular fotografaram o código da primeira pergunta, respondiam e a 

mesma indicava onde estava a próxima pergunta e realizavam o mesmo 



procedimento, ganhou a equipe que realizou a tarefa em menor tempo. Nesse 

caso trabalhamos além dos conteúdos, mas o trabalho em equipe, 

organização, confiança nos colegas e outros. Esta prática foi muito significativa, 

pois foi possível perceber o esforço das equipes em completar a atividade. Ao 

final todas as equipes receberam premiações simbólicas (presentes). 

 

 

Imagem 10: Gincana com o Qr Code 

Autor: Hnyda (2017). 

 

Os educandos divididos em equipe fotografaram alguns departamentos 

da escola como a saída e entrada da escola, pátio, organização da fila de 

entrada, refeitório, sala de aula, sala dos professores, secretaria, banheiros, 

paredes da escola, quadra poliesportiva, sala das pedagogas, laboratórios, 

biblioteca, lugares agradáveis na escola, lugares degradados e seu entorno, de 

modo a problematizar a conservação da estrutura física da escola e questões 

como a segurança na rua e conservação das calçadas.  

 

Imagem 11: Fotos da Escola referente a falta de conservação 

Autor: Alunos 2º B (2017). 



 

Imagem 12: Fotos de lugares da Escola considerado agradáveis 

Autor: Alunos 2º A (2017) 

De posse destas imagens, fizeram um texto crítico, referente as 

condições da escola como a falta de conservação do patrimônio escolar, o que 

mais agrada e o que causa indignação. Com o auxílio do professor montaram 

um vídeo sobre escola intitulado: “O espaço escolar que construímos juntos”, e 

uma apresentação em power point de todas as atividades desenvolvidas com o 

aparelho celular nas aulas de Geografia intitulado, “Eu utilizo o celular para 

aprender e pesquisar”. Foram reunidos no auditório do colégio alunos e 

professores do período da manhã e alguns educandos envolvidos no projeto, 

apresentaram o documentário.  

 

02.2 Resultados e discussões 

 

A atividade desenvolvida enfocando ao uso correto do celular e da 

internet para pesquisa (sites de busca e redes sociais) pode-se verificar o 

desconhecimento dos alunos em relação a legislação, dois alunos relataram 



que estava sendo processados, um por compartilhar um vídeo na internet e 

outro por fazer um comentário considerado crime contra honra, causando 

temor nos demais alunos. Os cartazes espalhados pela escola e dentro da sala 

de aula surtiu efeito, pois se observou que vários alunos pararam diante dos 

mesmos e efetuaram a leitura de seu conteúdo. 

Há necessidade de conscientizar os alunos na utilização do celular com 

fins meramente pedagógicos visando o processo de aprendizagem, evitando 

assim o uso inapropriado. Deve-se buscar desenvolver atividades de pesquisa, 

leitura, interpretação de textos, entre outros. Destaca-se também a importância 

que os alunos aprendam de maneira positiva a riqueza dos recursos presentes 

no celular assim como as regras inerentes as pesquisas. Desta maneira, 

alcançaremos aprendizados significativos como afirma Moran (2013, p.30): 

 

Os alunos têm necessidade de lidar e enxergar significados nas 
aprendizagens e, com as tecnologias digitais móveis pode-se desafiar 
as instituições a deixarem o modelo tradicional de ensino, centrado 
no professor, migrando-se para uma aprendizagem centrada na 
participação e integração com contextos significativo.  

 

Com relação ao uso das ferramentas, Bússola, GPS, Internet, 

Aplicativos como Kahoot e Qr Code percebeu-se que foi causa de estímulo 

para o aprendizado. No tocante as pesquisas verificou-se que a maioria dos 

educandos começaram a procura conteúdos em site  confiável e referenciar os 

autores. 

Para Santos (2014), as pesquisas associadas à produção audiovisual 

por meio das tecnologias levam o aluno a se inserir como agente na construção 

do conhecimento, não apenas expectador. Enfatiza que esse novo processo de 

ensino aprendizagem não implica substituir livros e leituras, mas podem ser 

favorecidos como uso das mídias. 

No tocante a utilização da câmera para fotografar o bairro e a escola, foi 

outra atividade que despertou interesse, pois a maioria dos alunos refletiu 

sobre as condições dos locais onde residem. Após trabalhar em sala de aula 

Espaço Geográfico, Lugar, Paisagem e Território notou-se o despertar do 

senso crítico para a própria realidade que eles vivem. Foi possível ver que para 

a Geografia a produção de imagens pelos alunos foi muito rica e positiva, pois 

se trouxe a realidade para dentro da sala de aula. 



Para Silva (2011), ensinar Geografia não é apenas estudar o espaço 

geográfico, a dinâmica do Planeta Terra em suas inter-relações com o meio 

ambiente, ensinar Geografia é também comunicar e informar. O uso do jornal, 

música, vídeos, imagens e sites, entre tantos outros recursos na prática 

educativa são exemplos de formas de inter-relacionar a mídia com a educação. 

A atividade que mais despertou atenção foi a utilização dos aplicativos 

Kahoot e Qr Code por meio de gincanas, nas quais verificou-se o real 

aprendizado dos conteúdos de Geografia ministrados. 

Os celulares apresentam ferramentas, recursos e aplicativos que podem 

ser utilizados pelo professor de Geografia para enriquecer determinados 

conteúdos e atividades, viabilizando um ensino em que o aluno possa construir 

uma visão crítica sobre a produção social do espaço geográfico. A internet, a  

oferece inúmeras fontes de informações com grande potencial para a ciência 

Geográfica. 

Vale a pena destacar que inúmeras vezes foram necessárias 

intervenções em relação ao uso indevido do aparelho celular na sala de aula, 

por má conduta e violação das regras. Infelizmente há um longo caminho de 

conscientização, mas não impossível. Notou-se uma forte imaturidade por parte 

de alguns alunos nestes quesitos disciplinares. Os educandos ao serem 

afastados temporariamente do grupo principal, recapacitavam das suas 

atitudes e retornavam a proposta original. 

Para Sancho “A interação do indivíduo com as tecnologias tem 

transformado profundamente o mundo e o próprio indivíduo” (1998, p.30). É 

necessário que o aluno entenda a diferença entre o entretenimento e o 

conhecimento, respeitando os limites desse uso dentro da sala de aula. 

Também foi realizado uma enquete com 39 professores do período da 

manhã sob o uso do celular em suas aulas (ver apêndice 01). 

 Observa-se por meio desta enquete que existe um grande caminho a 

percorrer em relação ao uso desta tecnologia em sala de aula com o intuito de 

obter conhecimento e aprendizado. Para muitos educadores ele gera 

distrações, compromete o rendimento escolar e a aprendizagem. As práticas 

pedagógicas em relação ao ensino da Geografia devem estar em consonância 



com o avanço tecnológico, pois é uma disciplina que desperta a criticidade, 

reflexão e questionamentos.  

Para Moraes (1997, p.05), “o simples acesso à tecnologia, em si, não é o 

aspecto mais importante, mas sim, a criação de novos ambientes de 

aprendizagem e de novas dinâmicas”.  

A tecnologia possui técnicas e instrumentos que por sua vez estão 

associados aos anseios e expectativas sociais. Portanto, estamos em 

constante avanço tecnológico, observamos no processo histórico-geográfico 

que a sociedade se modifica constantemente, proporcionando novos recursos 

tecnológicos que visam para facilitar as atividades a sua vida de forma ampla. 

Para Brito e Purificação (2011, p.115) 

 

A internet veio para mexer com os paradigmas educacionais, em que 
não cabem mais arbitrariedade de opiniões, linearidade de 
pensamentos, um único caminho a ser trilhado. Recorrer a uma nova 
forma de interagir a internet no processo de comunicação com 
nossos alunos, buscando a formação de um sujeito para um mundo 
em transformação é, no mínimo, possibilitar a visão de uma realidade 
em que as informações chegam sob diferentes óticas, e cabe ao 
insubstituível professor a análise junto com seu aluno de um 
descortinar de “verdades” e “possibilidades”. 

 

Com relação a fase final do projeto, a apresentação do documentário, os 

alunos que apresentaram relataram que nunca tinham falado em público e que 

para eles foi uma experiência muito válida e significativa. O que chamou a 

atenção foi o modo dos alunos se expressarem, ao apresentar o documentário, 

as suas argumentações utilizadas, a contextualização, segurança e firmeza ao 

relatar as problemática enfrentada com relação a estética da escola e, o 

processo ensino aprendizagem por meio do aparelho celular desenvolvido no 

projeto. Notou-se que a experiência vivenciada com a utilização deste aparelho 

teve repercussão positiva, pois ampla maioria dos alunos percebeu o real valor 

deste recurso tecnológico como ferramenta de ensino aprendizagem. 

Atualmente a escola se vê desafiada frente à inovação tecnológica e as 

mudanças das práticas pedagógicas e metodológicas a ela associada. O 

professor deve estar aberto para novos aprendizados e assim poder interagir 

de forma correta com o aluno, com as informações e as tecnologias. 



O uso do celular em sala de aula é uma realidade, o avanço tecnológico 

permite esta situação, o diferencial está em utilizá-lo de forma ética, para 

construir conhecimentos, ou seja, transformando informação em formação. O 

professor deve propor em seu planejamento conteúdos significativo com 

objetivos claros, bem como, aproveitando ao máximo suas ferramentas digitais. 

Infelizmente as escolas não disponibilizam uma rede de internet ampla para os 

alunos, as mesmas estão condicionadas aos laboratórios de informática e 

secretaria da escola, frente a esta problemática a aplicabilidade desta prática 

fica comprometida. 

 

03 --Considerações Finais 

O projeto que originou nesse artigo teve como objetivo utilizar o celular e 

a internet nas aulas de Geografia como recurso pedagógico para pesquisa e 

construção de conhecimentos geográficos, que foi estimulado por meio de 

debates em relação as normativas de uso do mesmo, utilização de ferramentas 

contidas no próprio celular, aplicativos baixados da internet, pesquisa na 

internet e produções textuais realizadas pelos alunos. 

Percebeu-se do mesmo modo uma preocupação por parte dos alunos do 

Ensino Médio no tocante ao conteúdo que os mesmos recebiam e repassavam 

por meio da internet e redes sociais. Sendo assim houve uma reflexão atinente 

a legislação própria que rege estas realidades virtuais e da utilização do celular 

no ambiente específico da sala de aula. 

Estas atividades propiciaram uma forte abertura de horizontes para os 

alunos clarificando que a utilidade d o celular não fica restrita as redes sociais e 

ao momento recreativo e, sim que este é uma ferramenta para pesquisas 

geográficas, localização espacial e um recurso fortíssimo para gerar provas de 

fatos concretos de possíveis degradações ambientais, assim como denúncias 

da falta de assistência por parte do poder público em relação aos direitos 

básicos dos cidadãos de ir e vir por ruas minimamente pavimentadas e 

exposição da falta de estrutura que alguns lugares carecem. 

Em relação aos professores constatou-se praticamente a carência do 

uso do celular no ambiente de sala de aula. Como causa principal elenca-se a 

falta de conhecimento e preparo adequado para a utilização dos smartphones 



com a finalidade educacional. Existe um forte preconceito, forjado em 

experiências negativas e constantes, nas quais os celulares ficaram maculados 

como inimigos dos professores que desejam ministrar conteúdos em sala de 

aula. 

Quando se propôs a utilização do celular em sala de aula, foi a maior 

euforia, pensaram que era aleatoriamente e sem planejamento. No primeiro 

momento foi muito difícil e estressante, incutir na cabeça dos alunos a 

importância de se utilizar o celular como ferramenta de aprendizagem, porém 

ao final do projeto a grande maioria já havia adquirido responsabilidade na 

utilização desta ferramenta pedagógica.  

Alguns empecilhos surgiram durante a aplicação do projeto como: 

alguns alunos que burlavam as regras acordadas durante as aulas e na 

execução das atividades, mesmo sofrendo as penas. Porém, chega-se a 

conclusão que é algo cultural, ou seja, não possuem limites e regras fora do 

ambiente escolar e isso se reflete em sala de aula. Foram necessárias atitudes 

enérgicas em relação a alguns alunos os quais foram excluídos 

temporariamente dos grupos, com atividades paralelas sem o uso do 

instrumento, quando concluíram, retornavam. Na aulas no laboratório de 

informática alguns alunos não participaram devido a má conduta e realizaram 

leitura e interpretação de textos em sala de aula, ninguém ficou de fora do 

projeto.  

Muitas vezes a internet não suportava tantos alunos conectados com o 

celular e tínhamos que dividir em grupos para realizar as atividades com o uso 

de um único aparelho. No laboratório de informática o número de 

computadores era reduzido, outros estavam deteriorados e o número de alunos 

por computador era elevado. Buscou-se algumas soluções para que o projeto 

tivesse um bom êxito, como alguns educandos utilizaram sua própria internet, 

trouxeram seus computadores, a professora disponibilizou o próprio notebook, 

mas na maioria das atividades estávamos de posse dos smatphones. 

O principal resultado é a resposta positiva por parte dos alunos que 

encontraram nas aulas de Geografia repensadas por meio desta realidade 

tecnológica dos smartphones novas maneiras interessantes e atrativas de 

construir o próprio conhecimento geográfico. Abre-se um horizonte magnífico 

de novas possibilidades de ensino aprendizagem, não somente nas aulas de 



Geografia, mas em todas as matérias que compõem o currículo escolar. 

Porém, esta proposta repleta de potencialidades formativas praticamente fica 

abortada caso o poder público não se envolva de uma maneira comprometida, 

decisiva e eficaz por meio de recursos dos quais a escola é merecedora e se 

de fato quer estar altura das gerações tecnológicas que está recebendo nos 

espaços escolares. 

 

Referências 

BRITO, Glaucia da Silva;PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Educação e Novas 

tecnologias em (re)pensar. Curitiba: Intersaberes,2011.p 

MORAES, M. C. Subsídios para Fundamentação do Programa Nacional de 

Informática na Educação. Secretaria de Educação à Distância, Ministério de 

Educação e Cultura, Janeiro.1997.Disponível em: 

<http://www.pucrs.br/famat/viali/tic_literatura/tecnicos/proinfo.pdf>. Acesso em 

11 de julho de 2016. 

MORAN,José M. MASSETO,Marcos T. e BEHRENS,Marilda A.Novas 

Tecnologias e Mediação Pedagógica. 21 Ed. rev. e atual. Campinas:Papirus, 

2013. 

MOURA, Adelina. Geração Móvel: um ambiente de aprendizagem suportado 

por tecnologias móveis para a “Geração Polegar”. Disponível 

em:<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10056/1/Moura%20%2

82009%29%20Challenges.pdf>. Acesso em: 04 de julho de 2016. 

SANCHO, Juana Maria. Para uma Tecnologia Educacional. Tradução Beatriz 

Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

SANTOS, Suâmi Abdalla. O Potencial da Tecnologia Audiovisual Aplicada ao 

Ensino da Geografia. Revista Brasileira de Educação Geográfica, Campinas, 

v.4, n.7, p.57-69, jan./jun., 2014. Disponível em: 

<http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/98>. 

Acesso em: 20 de junho de 2016. 

SILVA, Sandro Cassiano. A utilização das mídias no processo de ensino 

aprendizagem em geografia na sala de aula. Disponível em: 

<http://dmd2.webfactional.com/media/anais/A-UTILIZACAO-DAS-MIDIAS-NO-



PROCESSO-DE-ENSINO-APRENDIZAGEM-EM-GEOGRAFIA-NA-SALA-DE-

AULA.pdf>>. Acesso em21 de junho 2016. 

APÊNDICE 01 Enquete com professores 

 
1- Você sabe se a escola na qual trabalha, autoriza o uso de aparelhos 

celulares durante o horário de aulas? 

20 professores responderam sim em caráter pedagógico, 12 a vezes sob  

orientação pedagógica e 7 não tem interesse quanto ao uso do celular. 

2. Você considera que o uso de aparelho celular, assim como de computador e 

outras mídias em sala de aula, melhora, facilita ou auxilia o trabalho do 

professor? 

18 professores, responderam talvez se forem corretamente orientados,11 

possivelmente, desde que ambos saibam manuseá-lo e 10 sim, porque é um 

atrativo para o aluno, pois já tem habilidade no uso. 

3. Aponte os prós e contras do uso do aparelho celular pelos alunos dentro da 

escola: 

Prós: total liberdade, atualização, motivação, melhora o ensino, fins 

pedagógico. 

Contra: não tem limites, distrações, cola, sem regras. 

4. Em sua opinião, quais os mecanismos que podem ser utilizados para 

facilitar/ auxiliar o trabalho do professor, usando o aparelho celular em sala de 

aula com os alunos? 

R Utilização de maneira dinâmica, por meio de aplicativos, músicas, pesquisa, 

envio de trabalhos, utilização de imagens, vídeos, textos, consultas. 

5-O processo de aprendizagem pode incluir o celular?  

39 professores responderam sim. 

6-Os alunos estão preparados para trabalharem com a questão tecnológica? 

27 professores responderam não e 12 sim. 

7-Os meios eletrônicos (tablets, celulares, games) estarão cada vez mais 

presentes nos sistemas de ensino?   

38 professores responderam sim e 1 não. 

8-Você acredita que os alunos que utilizam celular em sala, tem um maior 

aproveitamento dos que não o utilizam?  

29 professores responderam que não aproveitam e 10 sim. 



9-Costuma utilizar esta tecnologia como forma de incrementar a metodologia 

em sala de aula? Como uma ferramenta de pesquisa no ensino e no 

aprendizado? 

17 professores responderam que não e 22 sim 

10-Você acha que o celular pode ser uma ferramenta para ajudar nos estudos? 

De que forma? 

Por meio de conteúdos na internet, aula on line,  pesquisa, aprendizado, tirar 

dúvidas, utilizar e-mails. 

11-Você utiliza o seu celular durante as aulas? 

35 professores responderam não e 4 sim. 

12-Como você percebe o uso do celular em sala de aula? 

 De forma frequente, mal uso, sempre estão  em redes sociais e desrespeito. 

13-Você se sente desrespeitados com o uso de celulares durante as aulas? 

23 professores responderam que sim e 6 não. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


