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RESUMO
O objetivo deste trabalho é refletir sobre o uso do smartphone em sala de aula com professores da Escola Estadual Senador Rui Palmeira, em Arapiraca-Al. O percurso metodológico
consistiu em uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e revistas, além de uma pesquisa em campo com professores. Nos resultados obtidos, verifica-se que a maioria
dos professores são a favor do uso de celulares na sala de aula. Conclui-se, portanto, que o uso de celulares nas salas de aula promovem muitos benefícios, um universo de
possibilidade e inovação, porém alguns problemas foram identificados, tais como: a falta de internet, wifi; a imaturidade dos alunos por não saberem usar adequadamente; esses
problemas devem ser pensados, discutidos para serem amenizados e/ou solucionados, para que as tecnologias propiciem dinamismo, interatividade, mobilidade, grupo para debates,
acesso a vídeos e leituras de texto online, aplicativos que apresentam laboratórios para simulações de experiências Químicas.
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ABSTRACT
 
The objective of this paper is to discuss the use of the smartphone in the classroom with teachers from State Senator Rui Palmeira School in Arapiraca-Al. The methodological percuso
consisted of a literature search in books, papers and magazines, as well as a field research with teachers. The results, it appears that most teachers are in favor of the use of mobile
devices in the classroom. It follows, therefore, that the use of mobile classrooms promote many benefits, a universe of possibility and innovation, but some problems have been
identified, such as the lack of internet, wifi; the immaturity of students not knowing properly use; these problems must be thought, discussed to be mitigated and / or resolved, so that the
technologies conducive dynamism, interactivity, mobility, group discussions, access to online videos and text readings, applications that have laboratories for chemical experiments
simulations.
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INTRODUÇÃO
 
É notável o quanto as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) são solicitadas, assumindo uma importância significativa em todos os setores social, político e econômico.
Nos últimos séculos, a educação vem sendo repensada por estudiosos que procuram por meio de novos modelos e técnicas melhorar o processo de ensino aprendizagem. Dentre os
novos modelos e técnicas busca-se metodologicamente incorporar as Tic’s no plano pedagógico, podendo essas ferramentas contribuir para o processo de ensino-aprendizagem
(PEREIRA et al, 2012).
            O acesso a conteúdos multimídia deixou de estar limitado a um computador pessoal (PC) e estendeu-se também às tecnologias móveis, tais como celulares, tablet, notbook,
etc. proporcionando um novo paradigma educacional, o mobile learning ou aprendizagem móvel, através de dispositivos móveis. (MOURA, 2012).
 Dentre tantas ferramentas móveis, atualmente destaca-se o telefone móvel, do tipo smartphones (telefones com acesso a redes sociais e Internet) – que está sendo cada vez mais
consumido/utilizado, sobretudo por o público jovem, caracterizados como os nativos digitais. O uso constante desse aparelho é tanto que a atenção às aulas no ambiente escolar é
desviada para o dispositivo que oferece inúmeras possibilidades.
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            Perante essa realidade, segundo Machado (2010) para uma geração que nasceu submersa na tecnologia móvel, fazer uso dos recursos disponíveis pode ser produtivo e
eficiente no ambiente escolar.
Entretanto, há a necessidade do professor possuir conhecimento e domínio sobre esta ferramenta, além de criatividade para desenvolver atividades e entretenimentos para os alunos
(PEREIRA et al. 2011) Pois, segundo Machado (2010) o uso inadequado pode prejudicar o rendimento dos alunos, esses equipamentos, quando utilizados com objetivos educacionais
específicos e definidos, são capazes de promover a interação e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.
Contudo, segundo Vilarinho (2006, p. 02), “uma questão que circula nos meios educacionais refere-se à resistência de professores a propostas de inovação educacional,
especialmente quando estas se referem à inclusão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na sala de aula”.
O objetivo deste trabalho é refletir sobre o uso do smartphone em sala de aula com professores do Ensino Médio, da Escola Estadual Senador Rui Palmeira, localiza na cidade de
Arapiraca-AL, buscando entender as resistências, dificuldades e possibilidades, além de refletir sobre a maneira que o telefone móvel é utilizado em sala de aula. Neste trabalho
discutiremos dois temas fundamentais: 1. O paradigma mobile learning; 2. Telefone móvel e a prática pedagógica.
 

1. O PARADIGMA MOBILE LEARNING (M-LEARNING)
Mobile Learning ou m-learning, segundo Marçal, Andrade, Rios, (2005) apud Nyiri (2002) surge aproveitando-se da disponibilidade de dispositivos móveis e considerando-se as
necessidades específicas de educação e treinamento. Traduz-se como Aprendizagem Móvel. Esta aprendizagem se dá através de dispositivos móveis, tais como celulares, i-pods,
laptops, rádio, TV, telefone, fax, entre outros. De acordo com Silva, Oliveira e Bolfe (2013): Basicamente, o m-learning faz uso das tecnologias de redes sem fio, dos novos recursos
fornecidos pela telefonia celular, da linguagem XML, da linguagem Java, do protocolo WAP, serviços de mensagens curtas (SMS), da capacidade de transmissão de fotos, serviços de
e-mail, serviços de mensagem multimídia (MMS).
Esta forma de aprendizado vem sendo definido em várias formas diferentes e por estudos diferenciados, que nos deixa claro que ainda se encontra em fase inicial de descoberta, mas
que ainda tem muito a evoluir. Onde os pesquisadores têm suas definições com perspectivas divergentes.
Brown (2010) conceituou m-leaning como uma exploração de tecnologias ubíquas à mão, juntamente com as redes de telefonia sem fio para facilitar, apoiar, melhorar e ampliar o
alcance do ensino e da aprendizagem.
Para Heisenberg (2007), m-learning representa possibilidades outras, um esforço bem-intencionado para ajudar ainda mais a humanidade a potencializar sua aprendizagem.
Sharpless et al. definem dois componentes no conceito de m-learning. O primeiro é a definição de mobile (mobilidade) e o segundo é o de learning (aprendizagem). Ele afirma: “a
mobilidade não deve ser apenas entendida em termos do movimento espacial, mas também em termos de transformações temporais e diminuição de fronteiras, aumentando os
horizontes da aprendizagem e do acesso à informação” (2009, p. 37).
Embora as definições para o Mobile Learning sejam diferenciadas, todos reconhecem que está é uma pratica pedagógica de ensino-aprendizado, onde através da tecnologia nós
propiciam uma nova forma de transmitir a educação, o aprendizado.
Para Reinhard et al. (2007, p. 1):
Aprender com mobilidade não é uma idéia nova – a possibilidade de aprender em qualquer lugar e a qualquer momento sempre foi buscada e potencializada com ferramentas como
livros, cadernos e outros instrumentos móveis (portáteis) que existem há muito tempo. O que hoje ocorre é que as TMSF podem contribuir para a Aprendizagem com Mobilidade por
disponibilizarem aos sujeitos o acesso rápido a uma grande e diversificada quantidade de informações, viabilizando seu recebimento e envio (quando associadas à Internet); além
disso, essas tecnologias promovem a comunicação e a interação entre pessoas distantes geograficamente e temporalmente, de uma maneira sem precedentes.
 
Marçal et al. (2005, p. 3):
 
 Colocam que, [...] o m-learning surge como uma importante alternativa de ensino e treinamento à distância, na qual podem ser destacados os seguintes objetivos: - melhorar os
recursos para o aprendizado do aluno, que poderá contar com um dispositivo computacional para execução de tarefas, anotação de idéias, consulta de informações via internet,
registro de fatos através de câmera digital, gravação de sons e outras funcionalidades existentes; - prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar e a qualquer momento, de
acordo com a conectividade do dispositivo; - aumentar as possibilidades de acesso ao conteúdo, incrementando e incentivando a utilização dos serviços providos pela instituição,
educacional ou empresarial; - expandir o corpo de professores e as estratégias de aprendizado disponíveis, através de novas tecnologias que dão suporte tanto à aprendizagem formal
como à informal; - expandir os limites internos e externos da sala de aula ou da empresa, de forma ubíqua; - fornecer meios para o desenvolvimento de métodos inovadores de ensino
e de treinamento, utilizando os novos recursos de computação e de mobilidade.
 
Este novo modelo de aprendizagem vem trazendo grande expectativa no sistema educacional e já estão se realizando iniciativas em ambientes empresariais e de pesquisa em centros
acadêmicos. Com o avanço e a popularização da internet é possível utilizar novas ferramentas para apoiar a aprendizagem, nos possibilitando novas possibilidades para o processo de
ensino aprendizagem. Segundo (Marçal, Andrade, Rios, 2005, p. 03), os objetivos de uma aplicação m-learning são:
• Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, que poderá contar com um dispositivo computacional para execução de tarefas, anotação de ideias, consulta de informações via
Internet, registro de fatos através de câmera digital, gravação de sons e outras funcionalidades existentes;
            • Prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar e a qualquer momento, de acordo com a conectividade do dispositivo;
• Aumentar as possibilidades de acesso ao conteúdo, incrementando e incentivando a utilização dos serviços providos pela instituição, educacional ou empresarial;
• Expandir o corpo de professores e as estratégias de aprendizado disponíveis, através de novas tecnologias que dão suporte tanto à aprendizagem formal como à informal;
• Fornecer meios para o desenvolvimento de métodos inovadores de ensino e de treinamento, utilizando os novos recursos de computação e de mobilidade.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no início de 2013, publicou um guia de 10 recomendações para incentivar os governos
nacionais a implementarem políticas públicas educacionais que valorizem a utilização de celulares como recurso nas salas de aula. O intuito do Mobile Learning é educar os
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professores no potencial dessas ferramentas para que possam explorar as habilidades dos alunos e gerar um maior interesse em aprender de forma mais interativa.
Para a UNESCO, a  “A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologia celular, quer isoladamente ou em combinação com outra tecnologia de informação e comunicação (ICT), para
permitir a aprendizagem a qualquer momento e em qualquer lugar” (site da UNESCO – TIC na Educação – Aprendizagem Móvel).
Nos últimos três anos, a UNESCO vem trabalhando para dar conselhos e orientações a governos e outras partes interessadas que procuram alavancar tecnologias móveis cada vez
mais onipresentes e acessíveis para a aprendizagem.
UNESCO realizou uma pesquisa em várias áreas, tais como a leitura móvel, políticas de aprendizagem móvel, e promover a igualdade de gênero com as TIC. As publicações
resultantes descrever as vantagens educacionais únicas de tecnologia móvel e estratégias articuladas para construir ambientes de políticas em que estas vantagens podem criar raízes
e crescer.
O instituto de pesquisa SRI (Stanford Research Instituti) realizou uma pesquisa sobre a utilização de dispositivos móveis nas escolas (Crawford et al., 2002). Nos Estados Unidos foram
pesquisadas mais de 100 instituições de ensino, entre os anos de 2000 e 2002. O estudo concluiu que os dispositivos móveis podem oferecer benefícios únicos aos alunos. Onde os
professores participantes demonstram uma grande aceitação de computação móvel em suas salas de aula. Alguns dados sobre esta aceitação:89% dos professores disseram que
descobriram nos dispositivos móveis eficientes ferramentas de ensino; 93% dos professores acreditam que esses dispositivos podem trazer um impacto positivo na aprendizagem dos
alunos; 90% dos professores pretendem continuar a utilizar os dispositivos móveis em sala de aula; 75% dos professores que permitiram ao aluno levar o dispositivo para casa,
constataram um aumento na conclusão dos trabalhos em casa; 66% dos alunos acharam confortável o uso do dispositivo móvel.
Segundo o grupo Learning Objects Metadata Workgroup do Instituti of Electrical and Electonics Engineers (IEEE), difine-se Objetos de Aprendizagem (Learning Objects) como
"qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias" (IEEE, 2005). Estes objetos podem ser
utilizados tanto em forma coletiva, entre o professor e os alunos em sala de aula, como de forma individual para fixação de um determinado conteúdo ou conteúdos pelo aluno, tanto na
sala de aula como fora dela. Tornando o aprendizado uma forma mais divertida e com eficaz ensino.
 

1. TELEFONE MÓVEL E A PRÁTICA PEDAGÓGICA
 
Desde a época em que foi lançado em 1973, o telefone móvel passa por modificações: aparelho gigante, pesado, área de abrangência limitada, analógico, ao celular pequeno, leve,
digital, com central de multimídias, isso porque desempenham diversas funções: fazer ligações, enviar SMS (Serviço de Mensagens Curtas), ouvir rádio, agenda, calendário, alarme,
mp3, registro de fotos, gravar áudios vídeos, assistir vídeos, acesso à internet etc.
Atualmente os celulares que mais estão sendo comercializados são os smartphones, esses aparelhos possuem alta tecnologia com funcionalidades avançadas. Através de seu sistema
operacional, esses celulares permitem que muitos programas com diversas utilidades sejam executados.
Um smartphone possui características de um sistema de computação, no qual compreende dois elementos básicoshardware e software.Hardware compreende um conjunto de
componentes mecânico, elétricos e eletrônicos com os quais são construídos os computadores e equipamentos periféricos. Software conjunto de programas, procedimentos e
documentação que permitem usufruir da capacidade de processamento fornecida pelo hardware. (LIVI; SILVEIRA, 2006).
Perante tantas funções e possibilidades que este dispositivo oferece, a atenção das pessoas, especialmente do público jovem, estar cada vez mais direcionado para esses aparelhos.
Segundo levantamento realizado pela Telefônica em outubro do ano passado (2014) 78% dos jovens usa smartphones.
Com um acervo tão grande, de acordo com Silva (2013), fica cada vez mais evidente o papel da comunicação digital na vida em sociedade, especialmente para os jovens. Tal
comunicação desenvolve novas maneiras das pessoas lidarem com as mídias, que geram implicações nos processos de trabalho, relacionamento, ensino, aprendizagem, cultura e
política (SILVA; COUTO, 2013). Essas novas maneiras são percebidas principalmente no público jovem:
A grande presença de adolescentes no ciberespaço e sua íntima relação com as tecnologias digitais vêm evidenciando formas diferentes de comunicação entre os indivíduos deste
grupo. Novos modos de vestir, de falar, de interagir e, principalmente, a criação de novos hábitos passam a fazer parte do cotidiano compartilhado por eles. (RIBEIRO et. al. 2009, p.
189)
 
 
Tais mudanças afetam a educação. Esta nos espaços escolares vem sendo desafiada pelos impactos que as mídias provocam nas experiências dos educandos.A popularização de
ferramentas como TICs e Internet, vêm provocando transformações na sociedade na aurora do Século XXI, sobretudo nos modelos educacionais tradicionais, obrigando os
professores, que estão à frente de instituições de ensino a repensar a sala de aula e a didática (CAMPOS, 2013).Carvalho (2009, p. 01) afirma que: “a educação se depara com o duplo
desafio: adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica desses novos meios”.
Os smartphones como também outras tecnologias são apontadas como ferramentas capazes de abrir novos caminhos no processo de ensino-aprendizagem, capazes de aperfeiçoar e
inovar o ensino. Segundo Silva e Couto (2013, p. 01) “Na educação, os dispositivos móveis de comunicação promovem novas maneiras de professores e alunos dialogarem e
compartilharem conhecimentos formais e não formais, permitindo o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais dinâmicas e atualizadas”.
               Há ainda outras contribuições quanto à entrada das tecnologias móveis na escola. Ainda de acordo com Silva e Couto (2013) apud Lucena, Linhares e, Ramos (2012) as
mesmas tornam o ambiente educacional prenhe de novas formas de produção de conhecimento, de compartilhamento, de conteúdos e de distribuição de informação, pois os espaços
físicos ganham novas configurações e potencialidades que ultrapassam os muros da escola. Podendo os professores interagir com os alunos mediante e-mails, blogs, redes sociais
etc.
            De acordo com Silva (2014, p. 13) apud Universia Brasil (2013) têm-se motivos consideráveis para se fazer uso do celular como recurso pedagógico:

• Mobilidade – Um dos grandes benefícios dos dispositivos móveis é o fato de que eles podem ser levados a qualquer lugar. Logo, as anotações e aplicativos usados como
demonstração podem ser consultados em casa ou até mesmo no caminho de volta da escola;

• Versatilidade – Esses dispositivos também podem ser utilizados para diversos propósitos. Eles podem acelerar o processo de anotar o conteúdo, utilizados para consulta de

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_smartphone_no_ensino_de_quimica_analise_da_pratica_pedagogica_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



informações na internet e, até mesmo, para descobrir o significado das palavras no dicionário. Isso possibilita que o professor trate diferentes assuntos de formas inovadoras e
interativas;

• Silêncio – Ao contrário de computadores, celulares e tabletes tem a vantagem de evitar barulho do teclado, proporcionando um ambiente de aprendizado mais silencioso;
• Interatividade – Recursos visuais e auditivos oferecem um aprendizado interativo para os estudantes, que serão capazes de memorizar o conteúdo muito mais facilmente.

Estimular o estudo por meio de animações e tutoriais aumenta o interesse por parte dos estudantes.
Silva (2014, p. 12), ainda afirma que:
 
Com o celular em sala de aula, o aluno faz cálculos de maneira mais rápida, registra atividades, forma memórias fotográficas das diversas atividades pedagógicas, realiza pesquisas na
internet, e aprende a montar aplicativos diversos para montagens de excelentes apresentações pedagógicas.
 
 
Algumas possibilidades são descritas por Souza (2013, p. 15-16):

• Usar um aplicativo para fazer a chamada e registrar os conteúdos no celular, já que a maioria está usando o diário eletrônico em detrimento do diário impresso;
• Registrar datas de testes e de outras tarefas, gravar em som ou vídeo os momentos mais importantes das aulas;
• Ouvir gravações de textos com conteúdos curriculares,
• Enviar respostas a questões através de SMS;
• Tirar dúvidas através de SMS de alunos que porventura não queira fazer em sala;
• Tirar fotografias de esquemas realizados na aula ou do caminho de casa pra escola para trabalhar a geometria das ruas;
• Fazer pesquisas;
• Realizar cálculos numéricos;
• Registrar eventos em texto, som e/ou imagem fora da escola para análise dentro da sala de aula.

Entretanto, há teóricos e professores que discordam do uso do celular em sala de aula. Inclusive foi aprovada a lei 2246/2007 que veta o uso de telefones celulares nas escolas
públicas de todo país.
            De acordo com Souza (20013) apud Fang (2009) deve-se passar da proibição dos dispositivos móveis na sala de aula, para o envolvimento. Quando a distração se torna um
problema, podemos e devemos trabalhar com a tecnologia, o aluno, o professor ou ambos. Dessa maneira, procura-se ser aliado da distração, trazendo as possibilidades das
ferramentas para dentro da sala de aula. “Em vez de ver a distração como um desafio, o professor pode vê-la como uma oportunidade para refletir e alterar a abordagem e as suas
práticas pedagógicas” (SOUZA, 2013, p. 10).
            O uso de novas práticas pedagógicas, ao mesmo tempo que inova produz um novo contato entre Educação e tecnologia, utilizando esta para uma mediação de determinada
prática educativa, como forma de elucidar, de forma atraente, o ensino e a possibilitar a formação de competência no aluno (CORRÊA, 2003).
            Ao fazer uso do celular a sala de aula, o professor pode ensiná-los a usá-lo com maestria, isso é também tarefa do ato de educar (SOUZA, 2013).
 
METODOLOGIA
 
O percurso metodológico consistiu em uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com professores da Estadual Senador Rui Palmeira, localizada na cidade de Arapiraca/AL.
Considerou-se a abordagem qualitativa, com cunho analítico.
A pesquisa qualitativa preocupa-se, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.
(SILVEIRA; CÓRDOV, 2009). Para Neves (1996, p. 01) a mesma: “Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os
componentes de um sistema complexo de significados”. Para Minayo (2011), a pesquisa qualitativa diz que “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (p.
21-22)”.
             A pesquisa teórica foi feita em livros, artigos científicos e revistas, que abordavam a utilização das Tic’s, o conceito mobile learning e, o uso do celular na sala de aula. Em
seguida, foi elaborado um questionário. O questionário, ao todo continha dez questões: sete de múltipla escolha e três abertas. As questões de múltipla escolha se referiam: ao uso do
celular smartphone, se possuíam habilidade ao utilizá-lo, se já conheciam ou tinham ouvido falar sobre o Mobile Learning (m-learning), se concordavam com o uso das tecnologias
móveis no ambiente escolar, se já tinham utilizado essa nova prática pedagógica, a maneira que a utilizaram,as dificuldades enfrentadas, quais os pontos positivos – se houveram – e,
a concordância a respeito da lei aprovada em 2007 que veta a utilização de telefones celulares nas escolas públicas. Além dessas questões, solicitamos algo que os professores
pudessem acrescentar, de maneira que contribuísse para a pesquisa.
Para realização da pesquisa, foi abordado no turno matutino um grupo de vinte professores do Ensino Médio, onde foi entregue o questionário. Entretanto, alguns recusaram
participação, de modo que, apenas nove responderam o questionário.
Dos professores, 22% lecionam a disciplina de Português, 22% Química, 11% História, 11% Biologia, 11% Sociologia, 11% Geografia e, 11% Inglês.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
            A primeira questão indagava-os se possuíam o aparelho celular smartphone e, se tinham habilidade ao utilizá-lo. 55% alegaram que sim, possuiam e tinham habilidade ao
utilizá-lo, enquanto 22% possuem, mas não tem habilidade ao utilizá-lo, e 22% não possuem o celular smartphone.A utilização desta ferramenta em sala de aula ainda é um grande
desafio na escola, pois muitos educadores não cresceram dentro deste contexto e tem que se adaptar a esta nova realidade (MOUSQUER; ROLIM, 2012). Para Neves e Cardoso
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(2013, p. 13): “O professor necessita estar aberto a aprender continuamente, já que as tecnologias estão em constante atualização, sob pena de se estagnar”.
          A segunda questão perguntava sobre o novo conceito utilizado para se referir ao uso de tecnologias móveis no ambiente escolar, 22% conheciam ou tinham ouvido falar sobre,
os demais assinalaram não saber sobre o assunto. O Mobile Learning, que se traduz como Aprendizagem móvel, é um conceito relativamente novo. Segundo Costa (2013), m-learning
tem sido definido de forma diferente em diferentes estudos, isso mostra que ainda está em fase inicial e que tem muito a evoluir ainda. De qualquer maneira, todas as definições
consideram o trabalho com dispositivos móveis e a ocorrência de aprendizagem.
          A terceira questão buscava conhecer a posição dos professores em torno do uso das tecnologias móveis no ambiente escolar. 88% concordam que é produtivo o uso dos
dispositivos móveis, apesar de 50% deles nunca terem usado, enquanto 25% alegaram utilizar várias vezes e, 37% utilizaram algumas vezes. Para uma geração que nasceu submersa
na tecnologia móvel, fazer uso dos recursos disponíveis pode ser produtivo e eficiente no ambiente escolar (MACHADO, 2010).
         Quando questionados sobre a maneira que ministraram as ferramentas móveis em sala de aula, 44% dos docentes mencionaram utilizar para pesquisa. Dentre eles, um
professor da disciplina de Química, diz que faz pesquisa buscando resolver situações com problemas químicos. Entretanto, deve-se levar em conta um ponto considerado por um dos
professores, que pode dificultar a realização da pesquisa, diz respeito a falta de acesso à rede, pois a escola não disponibiliza wifi.
Outra possibilidade mencionada por 11% dos professores, éo programa de comunicação, WhatSaap, no qual tem um Grupo da disciplina de Português. De acordo com Pereira (2014),
essa é uma ideia bastante inovadora, onde é possível criar discussões nesses aplicativos de conversas, menciona WhatSaap, Facebook, Messenger, para debater conteúdo das aulas.
São ideias inovadoras e dá resultado.
A respeito do trabalho realizado com essas ferramentas, 22% dos professores, afirmaram ter sido um trabalho excelente, pois, além de um número significativo de alunos participarem,
a ferramenta auxiliou no processo de ensino-aprendizagem. 33% alegaram ter sido um trabalho bom, pois, apenas um pequeno grupo de alunos apresentou interesse, entretanto, a
ferramenta auxiliou no processo de ensino-aprendizagem.
Com relação às dificuldades enfrentadas ao se utilizar as ferramentas móveis na sala de aula, 11% afirmou sentir dificuldade por não ter domínio/habilidade com o dispositivo – esse já
foi um problema discutido acima – . 22% dos docentes disseram sentir dificuldade, pois certo número de alunos não possuía o aparelho necessário (smartphone). De acordo com Costa
(2013, p. 02):
O número de proprietários de celular tem aumentado nos últimos anos. Segundo dados divulgados pela ANATEL, o Brasil já ultrapassou a marca de um celular por habitante. Em abril
de 2013, o país registrou um total de 264.551.603 de acessos ao Serviço Móvel Pessoal (SMP3), o que representa uma teledensidade de 133,83 acessos para cada cem habitantes no
país.
               
             Apesar desses dados, percebe-se que há ainda uma minoria que não possui o aparelho necessário, isto implica uma dificuldade ao se trabalhar em sala de aula
           Uma outra dificuldade intentificada por 22% dos professores, foi o desvio da atenção para outras utilidades do aparelho, como acesso a redes sociais, por exemplo. Os alunos
usam seus aparelhos para outras funções e pouco se presencia o professor propondo trabalhar com tais recursos tecnológicos (RAMOS, 2012).
Esse é um dos motivos que justifica a Lei 2246/2007portáteis em sala de aula: “os estridentes aparelhos atrapalham a concentração; desviam a atenção do aluno e “concorrem” com os
professores na árdua tarefa de transmissão de conhecimento” (2007, p. 05). Criada pelo Deputado Pompeu de Mattos (PDT-RS), que veta o uso de aparelhos eletrônicos dos
professores que responderam o questionário apenas um concorda com esta lei.
Um dos professores de Química, discorreu: “O uso de tecnologia é imprescindível, porém, é necessário um amadurecimento por parte de alguns estudantes que não compreendem o
momento correto de utilizar em sala de aula”. Esse é outro problema decorrente, visto que, a maioria dos jovens não tem uma visão crítica e não conseguem se conter ao uso impróprio
do celular durante a aula.
Apesar dessas dificuldades, pontos positivos foram citados por docentes que utilizaram as tecnologias móveis: mais interesse e aprendizagem por parte dos alunos; o acesso rápido a
informações precisas, ou seja, praticidade, dinamização das aulas; e interação com o mundo tecnológico. Além disso, segundo Vivian e Pauly “O uso das tecnologias constrói
conhecimento através da troca de experiências, dos aprendizados e do acesso mais amplo às informações disponibilizadas. Propiciando ao docente a oportunidade de realizar seu
trabalho pedagógico de uma forma mais atualizada (2012, p. 05)”.
 
CONCLUSÃO        
Mediante a pesquisa realizada, pode-se concluir que, apesar da necessidade de levar para as salas de aulas as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), precisa-se pensar
maneiras de solucionar os problemas que inevitavelmente surgem, como, por exemplo, a falta do serviço que fornece internet, wifi; a imaturidade dos alunos por não saber usar
adequadamente o aparelho celular na sala de aula, etc.
            Apesar desses e outros problemas, percebe-se que as tecnologias móveis, além da comunicação, são ferramentas que propiciam dinamismo, interatividade, mobilidade,
praticidade, e, em sala de aula não é diferente, pois permite ao professor possibilidades como, pesquisa, grupo para debates, acesso a vídeos e leituras de texto online, aplicativos que
apresentam laboratórios para simulações de experiências Químicas, etc.
            Além desse universo de inovação, as tecnologias móveis atraem os alunos – público alvo – que por sua vez ficam mais ligados e atentos às aulas. Sem contar que o professor
pode educá-los para o uso adequado no ambiente escolar, e direcioná-los para opções educacionais que o dispositivo oferece, visto que a maioria dos jovens só usa essa ferramenta
para diversão.
Sabe-se que diante da discussão sobre o uso ou não de celulares na sala de aula devem-se considerar os pontos negativos, os problemas que eminentemente surgem e que
consequentemente bloqueiam o uso de celulares pelos professores. 
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