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A tecnologia é parte da realidade de muitos brasileiros, sobretudo dos jovens, que se fazem 

ávidos consumidores. No entanto, muito tem sido discutido quanto a sua eficácia, no sentido de 

ir mais além do que a simples comunicação. O que se tem observado é que, no que tange a 

espaços como a sala de aula, o uso de samartfonesvem sendo um dos grandes vilões no que diz 

respeito ao processo de ensino-aprendizagem.Neste sentido, convém que um estudo se debruce 

na busca de alternativas que viabilizem não somente o uso mais a sua eficácia no contexto de 

ensino-aprendizagem. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo analisar o uso de 

smartfones em sala de aula e os efeitosno processo de ensino-aprendizagem. Para esse fim, esse 

estudo será realizado nos moldes de um estudo descritivo de caráter quantitativo, onde os dados 

serão coletados através de questionários fechados nos moldes da escala social Likert que 

permitirá maior exatidão dos dados. Quanto a amostra, não probabilística, comporá um corpus 

de 200 respondentes, estudantes de escolas públicas. A pesquisa se dará em um período entre 

Novembro de 2017 e Maio de 2018. Espera-se que o uso de samartfones em sala de aula se 

mostre como um gatilho desencadeador de desatenção, o que implicará diretamente nos 

resultados do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, esses fatores não abrangerão toda 

a amostra, uma vez que isso envolve o acesso e a disciplina pessoal no uso desse instrumento. 
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