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RESUMO 
 
 

 Uma das ferramentas tecnológicas mais utilizadas, comentadas e polemizadas da 
contemporaneidade é o telefone celular. Suas diversas funções, que hoje vão muito além das 
originais, permitem uma acessibilidade e uma interatividade de certa maneira hipnotizantes. 
Estima-se que muito mais do que a metade da população mundial possua e faça uso do 
aparelho. A ferramenta é tão presente na vida das pessoas que consegue abranger seus 
aspectos sociais, profissionais, econômicos e, até mesmo, conjugais. Entretanto, o campo 
acadêmico tem oferecido forte resistência ao uso dessa tecnologia. O uso da máquina (assim 
como de outros reprodutores de mídia) é proibido nas salas de aula como se o aparelho 
oferecesse riscos tenebrosos ao desenvolvimento didático. Porém, se este acompanha e faz 
parte da vida de um indivíduo, e liga o indivíduo a diversas fontes de informações ou até o une 
a outros indivíduos a longa ou curta distância, por que barrá-lo ou menosprezá-lo? A ideia de 
impedir seu uso nas salas de aula é tão incipiente quanto à de desvincula-lo de seus 
proprietários. Então, ao invés de excluí-lo do sistema educacional, melhor seria incluí-lo de 
forma equilibrada, funcional, controlada e, até mesmo, divertida, através de suas várias 
utilidades. Este estudo é sobremaneira necessário nos tempos modernos, já que a citada 
tecnologia se encontra em plena expansão e as discussões acerca do referido assunto estão a 
pleno vapor. Revitalizar o sistema educacional brasileiro é uma pendência urgente e a 
tecnologia do telefone celular é uma das principais e mais viáveis opções. Para as escolas, isso 
representa uma forma de aproximação ainda maior do estudante com o meio no qual ele está 
inserido. Esse tipo de conversação entre os dois mundos (docente e discente) há muito que se 
encontra precária e, como sua necessidade é extrema, nada melhor do que a escola inserir-se 
no contexto geral do qual os diversos tipos humanos participam. Para o aluno, a maior 
facilidade de compreensão, justamente pela roupagem oferecida pelo equipamento, e mais 
rápida acessibilidade aos ensinamentos disponibilizados, facilitarão sua aprendizagem e 
acelerarão seu desempenho e bom desenvolvimento. Para o governo e as secretarias de 
educação, seria apresentada uma solução viável e mais popular do que a agora tomada, que 
na verdade é apenas uma medida de precaução (a de retirar os celulares dos alunos). O 
trabalho em si tem por objetivo mostrar que o uso do celular e de aplicativos de interface e 
funções próximas dos utilizados comumente podem aperfeiçoar o ambiente escolar e 
acadêmico, trazendo todo o conhecimento ofertado pelo professor e pelos livros a um contexto 
atual, funcional e menos etéreo e distante como às vezes aparenta ser. Para demonstração, 
serão mostrados os exemplos dos diversos aplicativos hoje existentes que poderiam ser 
empregados didaticamente, sendo formuladas propostas e projetos de aplicativos afins.  
Conclui-se que, para melhor aproveitamento da tecnologia, inovação no campo educacional e 
autenticidade governamental, o telefone celular deve ser ponderado de forma mais construtiva, 
buscando-se demonstrar sua influencia positiva no referido âmbito social. Palavras-Chave: 
Tecnologia. Educação. Revitalização. 


