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RESUMO

O presente artigo apresenta um trabalho em desenvolvimento, a cerca da utilização dos dispositivos móveis e
o uso do SMS como agente auxiliar de mediação pedagógica em aulas de ciências no 9º ano do ensino
fundamental de uma escola pública de São Raimundo Nonato, interior do Piauí. O intuito do trabalho é
investigar e fazer uso das potencialidades que esta nova modalidade de ensino tem a oferecer a alunos que
estão, claramente, familiarizados com as tecnologias da informação e comunicação (TIC). Desta forma visa-se
atrair o aluno para uma aula diferenciada facilitando e oferecendo flexibilidade ao aprendizado do mesmo e,
consequentemente viabilizando a construção do seu conhecimento.

Palavras chaves: TIC, dispositivos móveis, aprendizado.

RESUMEN
Este artículo presenta un trabajo en curso, sobre el uso de dispositivos móviles y el uso de SMS como una
ayuda para la enseñanza de la mediación en las clases de ciencias en el noveno grado de educación primaria
en una escuela pública en São Raimundo Nonato, el interior del agente de Piauí. El objetivo del estudio es
investigar y aprovechar el potencial que esta nueva modalidad de la educación tiene para ofrecer a los
estudiantes que son claramente familiarizado con tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Así,
el objetivo es atraer a los estudiantes a un aula diferenciada facilitando y proporcionando flexibilidad a la
misma el aprendizaje y, por tanto, lo que permite la construcción del conocimiento.

Palabras clave: TIC, dispositivos móviles, el aprendizaje.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas os métodos de ensino e aprendizagem têm passado por diversas mudanças frente ao
contexto tecnológico no qual a nossa sociedade esta inserida. Toda a sociedade tem observado de longe todas
estas mudanças e as formas como estas tem interferido em nosso modo de vida, comunicação e aquisição de
conhecimento. Mudanças que, a alguns anos atrás não passavam de ficção dos grande diretores de cinema,
hoje estão próxima de nós, e já interferem tanto em nossa vida que não vemos limites para sua utilização. As
tecnologias da informação e comunicação (TIC) surgem neste contexto e se tornam cada vez mais comuns
em nosso cotidiano. Seja em meio formal ou informal esse universo tecnológico tem sido fortemente
abordado em artigos, publicações e pesquisas, visto sua velocidade informacional e elevado índice de
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utilização. Estas características corroboram expressivamente para uma evolução significativa também no eixo
educacional. Neste, muitos autores (SILVA, 2004; SILVA, 2006; ALMEIDA, 2001; MYERS et.al., 2003;
MARÇAL, ANDRADE E RIOS, 2005; SILVEIRA, 2007, LICHTY, 2006; NICHOLSON, 2005; MENDES, 2005; LIMA
JUNIOR, 2012; DERTOUZOS, 1997; FREIRE E GUIMARÃES, 2011; FREIRE, 1996, entre outros.) abordam uma
crescente expectativa em relação ao uso das TIC no cotidiano escolar de jovens e adultos de nível
fundamental, médio e superior visando um melhor desenvolvimento da aprendizagem destes indivíduos. Além
da aquisição e construção do conhecimento por parte do aluno, o profissional da educação tem em mão uma
ferramenta de inovação metodológica no trabalho docente. Para Oliveira (2003) estas inovações são
necessárias na medida em que vivemos em uma sociedade locada em uma ampla teia de relações sociais que
cobra do individuo cada vez mais a intervenção, participação e colaboração (OLIVEIRA, 2003). E é nessa
corrida pela velocidade na aquisição de informação e, consequentemente de conhecimento que surgem as
tecnologias de comunicação móvel, onde comodidade e praticidade entram em consenso.

TIC: Uma nova metodologia de ensino

O processo de ensino aprendizagem tem vivenciado um acentuado movimento de mudança nas ultimas
décadas do século XX. As TIC tem se inserido rapidamente neste contexto e tem se afirmado com uma nova
ferramenta auxiliadora no contexto pedagógico. As praticas de ensino se reestruturam frente a estas
mudanças tecnológicas na qual a sociedade se insere. As tecnologias móveis (smartphones, celulares, iPads,
tablets, notebooks, etc.) que antes estavam em atrito com as políticas escolares, hoje fazem parte dela, bem
como do cotidiano de grande parte da população independente da faixa etária. Isso ocorre, em primeiro lugar,
pelo fato de tais tecnologias oferecerem fácil acesso a informação e amplas possibilidades de comunicação e
interação entre indivíduos, e em segundo, pela acessibilidade de preço dos aparelhos e dos pacotes
operacionais (no caso da telefonia móvel e internet).

Marcos Telles (2006) ressalta a importância do papel da telefonia móvel na educação fundamental e média,
deixando em evidência uma nova forma de aprendizagem que vem se inserindo no contexto educacional do
século XXI. (TELLES apud CONSOLO e SILVA, 2007). Não obstante ao momento que vivenciamos, segundo o
autor, alunos e professores irão para a escola com pleno domínio do uso desta tecnologia, ou seja, é
necessário que haja um maior e melhor aproveitamento dessas habilidades, investindo na perspectiva da
utilização destes recursos para auxiliar a educação.

Segundo Ahonen e Syvänen (2003 apud MARÇAL et al, 2005)

... a utilização de dispositivos móveis na educação criou um novo conceito, o
chamado Mobile Learning ou m-learning. Seu grande potencial encontra-se na
utilização da tecnologia móvel como parte de um modelo de aprendizado integrado,
caracterizado pelo uso de dispositivos de comunicação sem fio, de forma
transparente e com alto grau de mobilidade. (p.32)

Em suma, m-learning é uma forma de interação por meio de dispositivos móveis. A aprendizagem móvel
(m-learning) é um conceito que representa a aprendizagem entregue ou suportada por meio de dispositivos
de mão como smartphones, iPods, tablets e outros pequenos dispositivos digitais que carregam ou manipulam
informações (Mulbert, Pereira, 2011). Basicamente, envolve comunicação via SMS, tecnologias de rede sem
fio, protocolo WAP, entre outros. O Mobile Learning pode ser definido como uma modalidade de ensino que
permite ao aluno acessar materiais, assistir aulas síncronas e assíncronas, interagir em qualquer lugar e a
qualquer tempo (Tarouco, et al., 2004).

Autores como Marçal, Andrade e Rios (2005) apontam alguns dos objetivos referentes à utilização de
dispositivos móveis no contexto educacional:

• Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, que poderá contar com um dispositivo para
execução de tarefas, buscas de registros através de câmera digital, gravação de sons e outras ações;

• Prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar e a qualquer hora, de acordo com a
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conectividade do dispositivo;
• Aumentar as possibilidades de acesso aos conteúdos didáticos;
• Expandir as estratégia de aprendizado já abordadas, otimizando-as através das tecnologias que dão

suporte a formal, bem como, a informal;
• Fornecer ferramentas para o desenvolvimento de métodos inovadores de ensino, utilizando os novos

recursos de mobilidade. (adaptado de Marçal et al, 2005. p. 3)

Enfatiza-se com isso que, os dispositivos móveis, podem ter um papel importante no processo de ensino e
aprendizagem, funcionando como uma extensão da sala de aula.

Alguns autores como Lehner et al. (apud MARÇAL, ANDRADE e RIOS, 2005) ressaltam as possibilidades do
uso destas tecnologias na educação a distancia:

... os dispositivos de comunicação sem fio oferecem uma extensão natural da
educação a distância via computadores, pois contribuem para facilidade de acesso ao
aprendizado, por exemplo, na obtenção de conteúdos específicos para um
determinado assunto, sem hora ou local pré-estabelecidos. (p.4).

A interação que estas ferramentas oferecem, é também uma de suas características marcantes, como já foi
mencionado anteriormente. A mobilidade faz com que indivíduos, mesmo distantes, estejam interligados e
acessíveis ao tocar em um botão ou por um comando de voz.

De acordo com Keegan (2002) o telefone móvel ou celular, esta se transformando em um dispositivo para
aprendizagem pessoal com acesso a internet.

Trata-se de um objeto ampliador de possibilidades, que viabiliza o contato do aluno, mesmo a distancia, com
seus colegas, com seu professor e com os materiais de estudo.

Podemos levar em consideração e reafirmar o que relata Fonseca (2013):

A apropriação das TIC é vista como um caminho para a atualização e também uma
forma de aproximar os educadores de alunos com mais acesso a informação em
virtude da difusão dessas tecnologias. Ainda pode ser também uma alternativa para
suprir defasagens na aprendizagem. (p.2).

Estamos inseridos em um contexto tecnológico, no qual se faz necessária a inserção destas novas
metodologias. Utilizar objetos que já estão inseridos em nosso cotidiano é dinamizar o tradicional e dar ao
aluno possibilidades de aprender ou maximizar seu desenvolvimento intelectual com o auxilio de uma
ferramenta com a qual estes indivíduos já estão familiarizados. Desta forma visa-se atrair o aluno para uma
aula diferenciada facilitando e oferecendo flexibilidade ao aprendizado do mesmo e, consequentemente
viabilizando a construção do seu conhecimento.

O uso do SMS em aulas de ciências: possibilidades e potencialidades

São várias as possibilidades de aliar a tecnologia e a educação, e a utilização do SMS (Short Messenger
Service – serviço de mensagem curta), um dos recursos mais simples do aparelho celular, é uma alternativa
válida que corrobora com o desenvolvimento da aprendizagem e incentiva as relações interpessoais em
espaços formais e informais. É possível observar em trabalhos de autores como Vygotsky (1998) e Piaget
(1989), discussões sobre a importância da inter-relação social e sua colaboração no desenvolvimento
humano.

Estes autores afirmam que o conhecimento se enraíza por meio das relações que os indivíduos estabelecem
com o ambiente ou com aqueles outros com que se relacionam. A utilização do SMS oferece suporte para esta
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interação num cenário de aprendizagem. Toda ferramenta que promova tal interação deve ser implantada nos
sistemas de aprendizagem (BORGES, 2003; BELLONI E GOMES, 2008; PIAGET, 1989).

Em pesquisas literárias, observamos que o uso do SMS tem estratégias ou temas de envio pré-estabelecidos.
São três as categorias de mensagens enfatizadas por Amaral (2011):

• Mensagens administrativas: com conteúdos votados para a parte técnica do ambiente do curso. Por
exemplo, mensagens de habilitação de conteúdos, data de termino do prazo de entrega de algumas
atividades.

• Mensagens pedagógicas: mensagens de conteúdos relacionados ao assunto do curso.
• Mensagens motivacionais: mensagens que dê algum tipo de incentivo ao aluno. São mensagens que

geralmente fogem do dever do aluno em relação ao andamento do curso.

Ao associar o elevado índice de uso do celular e o baixo custo das mensagens de texto, oferta-se ao aluno um
recurso mais agradável para a construção do seu conhecimento. Trata-se de uma ferramenta potencializadora
e, por que não, facilitadora do processo de ensino e aprendizagem.

Como afirma Merije (2012), “esta metodologia se mostra mais prazerosa, pois inclui um objeto que faz parte
do cotidiano destes indivíduos, o telefone celular” e ainda, um aparato de fácil utilização, o SMS (grifo nosso).

METODOLOGIA

O presente artigo apresenta um trabalho em desenvolvimento, a cerca da utilização dos dispositivos móveis e
o uso do SMS como agente auxiliar de mediação pedagógica em aulas de ciências. A fase inicial deste foi
realizada como uma estratégia de ensino durante o primeiro semestre deste ano em uma escola publica do
município de São Raimundo Nonato, interior do Piauí.

A atividade foi proposta a um grupo de 21 alunos do 9º ano do ensino fundamental com o objetivo de sanar
ou minimizar as dificuldades que os mesmo tem em aprender os conceitos básico de Química inseridos no
ensino de ciências neste ciclo do currículo escolar, utilizando esta tecnologias móveis, para desprender o
aprendizado da sala de aula.

O processo de elaboração deste trabalho dividiu-se em etapas, que serão elencadas abaixo:

1ª etapa

Limitou-se a observação e interação com o grupo de alunos. Neste momento foram feitas
intervenções em sala de aula, onde por meio de um estágio podemos interagir com a turma
desenvolvendo o conteúdo programático do livro didático durante o semestre, observando as
“carências” destes alunos em relação aos conteúdos introdutórios de Química.

2ª etapa

Caracterizou-se por uma varredura literária sobre a utilização das TIC, em especial, os dispositivos
móveis no ensino e as correlações didático-pedagógicas que se associam neste contexto (SILVA,
2004; SILVA, 2006; ALMEIDA, 2001; MYERS et.al., 2003; MARÇAL, ANDRADE E RIOS, 2005;
SILVEIRA, 2007, LICHTY, 2006; NICHOLSON, 2005; MENDES, 2005; LIMA JUNIOR, 2012;
DERTOUZOS, 1997; FREIRE E GUIMARÃES, 2011; FREIRE, 1996; TELLES, 2006 apud CONSOLO e
SILVA, 2007; MULBERT e PEREIRA, 2011; TAROUCO et. al, 2004; KEEGAN, 2002; FONSECA, 2013;
VYGOTSKY,1998; PIAGET, 1989; BORGES, 2003; BELLONI e GOMES, 2008; AMARAL, 2011; MERIJE,
2012 entre outros). Foram realizadas ainda, buscas em anais de eventos para que fosse possível
analisar as formas como as TIC e as tecnologias móveis tem se inserido no contexto escolar.

Segundo Lewin (1982) apud Lacerda et. al.(2013) a pesquisa-ação possibilita uma realização investigativa
que contribui com os avanços científicos e ainda com a transformação social.
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3ª etapa

Esta se deu com a aplicação sequenciada do “Desafio SMS”, que aborda os assuntos, antes vistos em
sala de aula, com questões via SMS para que os alunos respondessem em um período de tempo
estabelecido no corpo de cada mensagem. Os desafios poderiam durar dias, a depender do conteúdo
programático abordado.

Vale salientar que, as etapas anteriormente abordadas, ocorreram em um mesmo período de tempo. Ao final
de cada conteúdo abordado, em sala de aula, era proposto um desafio, onde se enviava uma pergunta por dia
durante o período de uma semana, por exemplo, em horário extraclasse.

Cada pergunta teve o tempo estabelecido de 24 horas para resposta, possibilitando ao aluno, pesquisar para
responder coerentemente e aprender um pouco mais sobre o assunto.

Segundo Ludke e Andrade (2012), para que se torne um instrumento válido e fidedigno a investigação
científica, a observação/análise precisa ser antes de tudo, controlada e sistemática.

4ª etapa

Esta ultima etapa firmou-se na aplicação de um questionário simples composto de 7 questões, sendo
2 questões subjetivas e as demais dicotômicas, do tipo sim ou não, com espaço destinado a
justificativa, caso o aluno se sentisse apto a responder.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dos 21 alunos matriculados na turma, os quais a atividade foi proposta apenas 17 participaram ativamente. É
importante salientar que o questionário não foi uma etapa obrigatória para os alunos, apenas os que se
sentiram a vontade para responder participaram deste momento. 18 questionários foram coletados, sendo
que 1 pertence a um dos indivíduos que não participou da atividade mais quis opinar diante da proposta. Os
demais integrantes da turma não quiseram participar da atividade nem responder ao questionário.

As respostas das questões dicotômicas e alguns dos comentários feitos pelos alunos são elencados na tabela
abaixo:

PERGUNTA SIM NÃO COMENTÁRIO
Você possui
aparelho móvel
(celular)? 15 2 Sem comentários

Você acha que a
utilização do
SMS no ensino
de ciências
auxilia a sua
aprendizagem?

13 4

“sim, assim eu podia me aprofundar no assunto, porque
eu pesquisava muito pra responder certo”

“fica mais fácil de aprender, a gente tem mais tempo de
pensar pra responder as perguntas.”

“não, porque eu não participei, não tenho celular.
Poderia ser mais não participei.”

“não, porque a gente aprende mais com olho a olho e
interagem com professores e alunos.”

“sim, porque gostamos de mandar mensagens e facilita
pra nós.”

“sim, por que eu tenho e muita gente usa pra fazer
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muitas coisas e com o SMS a gente aprende mais.”

“sim, porque aprendi fazendo algo que gosto.”

Você acha que
esse método
deveria ser
utilizado mais
vezes?

16 1

“não, porque de alguma forma atrapalha os estudos.”

“sim, porque faz a gente pesquisar o assunto e ficamos
sabendo mais.”

“sim, mais é ruim pra que não tem celular.”

“sim, porque você aprende na sala e em casa.”

“sim, porque aprendemos mais sem sair de casa.”

O fato de você
não possuir um
aparelho com
sistema androide
dificultou a
execução da
atividade

6 11

“não, porque de um celular simples da pra responder do
mesmo jeito.”

“eu consegui fazer sem dificuldade, e aprendi a ter mais
paciência pra fazer as coisas.”

“sim, porque o celular sem androide não da pra
pesquisar.”

Você acha que
houve falhas no
desenvolvimento
da atividade?

0 17
“A atividade fez com que eu me interessasse a estudar e
ler o livro, mais não teve nenhuma falha, ao contrario,
eu aprendi muito.”

Tabela 1: respostas e comentários dos alunos em relação à atividade.

Com base nos resultados expostos acima, ficou evidenciado que a grande maioria dos participantes aprova o
uso do SMS como um auxiliador da aprendizagem, inclusive abordando que aprenderam mais com esta
metodologia. Em contrapartida a isso, temos um pequeno quantitativo que não participou por não possuir a
tecnologia móvel ou que aborda sua preferencia pelos métodos de ensino tradicionais de forma presencial,
não vendo esta atividade como facilitadora da aprendizagem. Não sabemos ao certo qual o motivo da opinião
destes indivíduos, entretanto, respeitamos e associamos o presencial ao móvel viabilizando a aprendizagem
para todos os alunos.

Quando questionados sobre sua opinião a cerca da utilização do aparelho móvel como auxiliador da
aprendizagem, os indivíduos apresentam respostas favoráveis a esta aplicação e opinam:

“É bom, fica mais fácil de aprender”, “Eu acho muito bom ter um aparelho móvel como auxiliador”, “muito
bom, a gente se interessa mais muito em responder”, “Eu acho muito bom, principalmente porque é uma
coisa muito utilizada em qualquer lugar”.

O fato de, as tecnologias móveis estarem presentes na vida destes indivíduos, contribui significativamente
para esta boa interação do sujeito com a tecnologia havendo uma maior afinidade então, com a metodologia
proposta. Eles fazem atividades através de um meio comunicacional que se sentem a vontade, se divertindo
ao mesmo tempo em que aprendem. Isso quebra a monotonia do tradicional, e da uma nova “roupagem” as
metodologias de ensino, facilitando a construção do conhecimento e fortalecendo o processo de inter-relações
do aluno.

Ao final do questionário pedimos que os alunos sugerissem outras ferramentas tecnológicas que dinamizem
os métodos de ensino e as aulas de ciências. De acordo com as respostas oferecidas pelos alunos
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categorizamos as ferramentas mais sugeridas:

• Tecnologias móveis: celulares, tablets, notbooks, etc.;
• Utilização de computadores de mesa (fazendo referencia ao laboratório de informática da escola);
• Internet;
• Jogos
• Multimídia: Datashow, vídeos, etc.;
• Redes sociais: facebook, twitter, instagran, entre outros.

Temos nas escolas de hoje o retrato de uma geração que já nasceu submersa em tecnologia, e fazer uso dos
recursos tecnológicos disponíveis pode ser produtivo e eficaz, uma vez que facilitem o processo de
aprendizagem. Sabe-se que o uso inadequado deste aparato pode ser prejudicial ao rendimento dos alunos,
entretanto, quando tais ferramentas são utilizadas, com objetivos específicos e bem definidos, são capazes de
promover a interação e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem (PEREIRA et. al., 2011).

CONCLUSÕES

Atualmente, vem crescendo de forma, ainda discreta, as pesquisas sobre métodos aplicáveis ao ensino de
ciências. Buscam-se rotas alternativas e inovadoras de metodologias que possam ser inseridas no ensino de
ciências e aplicadas nos diferentes níveis educacionais. Tal busca é acima de tudo desafiadora, pois atinge
uma larga escala de meios potencialmente criativos que podem ser usados para implantar mudanças nas
técnicas de ensino usadas até então. Cada vez mais, a modernidade esta inserida na vida das pessoas, e esta
diretamente ligada às tecnologias da informação, fazendo-se pertinente repensarmos a práxis educativa para
o ensino de ciências. A aprendizagem com mobilidade se insere neste contexto, cumprindo um importante
papel, não só no desenvolvimento dos métodos educativos, mais também no desenvolvimento da
aprendizagem e do individuo, abrindo portas para o crescimento de alunos mais criativos, críticos e
responsáveis. No processo de elaboração e aplicação deste trabalho fomos testemunhas da evolução e da
facilidade com que os alunos lidam com estas novas ferramentas de ensino. Eles se sentem a vontade e
acham divertido, isso se reverte em bom rendimento e maior interesse do aluno em aprender tudo que é
abordado em sala de aula, para posteriormente ser posto em pratica no “Desafio SMS”. Somos realistas em
afirmar que, ainda há muito a ser desenvolvido, corrigido, e muitas dificuldades a serem dribladas. Entretanto
temos em mãos a oportunidade de utilizar um aparato que estava à margem do processo de ensino e
aprendizagem, mais que todos têm acesso e utilizam de forma assustadora, na realidade educacional, a fim
de associar à popularidade das tecnologias móveis a necessidade de aprender e ensinar. Pretendemos dar
continuidade ao projeto neste segundo semestre de 2014, viabilizando neste momento a utilização destas
tecnologias ao aprendizado dos conceitos básicos de Física abordados também no 9º ano do ensino
fundamental.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B.. Formando professores para atuar em ambientes virtuais de aprendizagem. In:
Almeida, Fernando (organizador). Educação a distância: formação de professores em ambientes virtuais e
colaborativos de aprendizagem. São Paulo: MCT/PUC SP, 2001.

AMARAL, Sérgio F. Proposta pedagógica para uso do SMS no EJA. – Campinas, SP: FE/UNICAMP, 2011.

BELLONI, M. L.; GOMES, N. G.. Infância, mídias e aprendizagem: autodidaxia e colaboração. Educ.
Soc. [online], v. 29, n. 104, p. 717-746, 2008.

BORGES, M. A. F. Analisando e apoiando a colaboração em ambientes com interação textual. 2003.
Tese (Doutorado em Computação) - Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
SP, 2003.

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/desafio_sms_a_utilizacao_da_tecnologia_movel_como_auxiliar_em_aul.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a mídia. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

JUNIOR, Walter. T. L. Big Data, Jornalismo Computacional e Data Journalism: estrutura, pensamento e prática
profissional na Web de dados. Estudos em Comunicação, n. 12, 2012.
Disponível em:
< http://
www.
ec.ubi.pt/ec/12/pdf/EC12-2012Dez-11.pdf
>.
Acesso em: 12 fev.2014.

LACERDA, P. L.; SILVA, A. C. R.; CLEOPHAS, G. P. “Dominoando a Química”: Elaboração e Aplicação de
um jogo com recursos didáticos para o ensino de Química. IX EMPEC 2013.

LICHTY, P.. Pensando a Cultura Nomádica: Artes Móveis e Sociedade. In: Artemov, Edição 04. http://
www.
artemov.net/page/revista04_p3.php
. , 2006.Consultado na internet em 06/06/2014.

MARÇAL et al. Aprendizagem utilizando Dispositivos Móveis com Sistemas de Realidade Virtual. In RENOTE:
revista novas tecnologias na educação: V.3 Nº 1, Maio, Porto Alegre: UFRGS, Centro Interdisciplinar de
Novas Tecnologias na Educação, 2005.

NICHOLSON, J. Flash! Mobs in the Age of Mobile Connectivity. In: Fibreculture Journal - Mobility, New
Social Intensities and the Coordinates of Digital Networks. Issue 6. http://
journal.fibreculture.org/issue6/., 2005 Consultado na internet em 16/12/2013

PIAGET, J. A. Psicologia da inteligência. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

SILVA, Maria da Graça Moreira da; CONSOLO, Adriane . Uso de Dispositivos Móveis na Educação - o SMS
como auxiliar na mediação pedagógica de cursos a distância. 2007. Disponível em http://
www.
5e.com
.br
/infodesign/146/Dispositivos_moveis.pdf
. Acesso em

03/mar/2014.

SILVA, M. G. M. Novos currículos e novas aprendizagens: o uso de objetos de aprendizagem para a
mudança curricular. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo, PUC-SP, 2004.

SILVEIRA, S. A Inclusão Digital, Software Livre e Globalização Contra-hegemônica. http://
www.
softwarelivre.gov.br
/softwarelivre/artigos/artigo_02., 2007 Consultado na internet em 15/06/14.

TELLES, M. Blog. http://
marcostelles.wordpress.com
/2006/08/04/a-melhor-tecnologia-e-o-conteudoerrado/. Consultado na internet em 16/06/2014.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/desafio_sms_a_utilizacao_da_tecnologia_movel_como_auxiliar_em_aul.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



__________________

[1] Graduanda do curso de licenciatura em Ciências da Natureza – Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF)- campus São Raimundo Nonato- 64770-000. E-mail: carolina.rsilva20@gmail.com

[2] Graduanda do curso de licenciatura em Ciências da Natureza – Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF)- campus São Raimundo Nonato- 64770-000. E-mail: palomalopes36@gmail.com

Tecnologia, Mídia e Educação

Recebido em: 29/06/2014
Aprovado em: 29/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/desafio_sms_a_utilizacao_da_tecnologia_movel_como_auxiliar_em_aul.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


