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Usar recursos digitais não é 

garantia de aprendizagem. A 
tecnologia é mais uma ferramenta, 

que precisa do talento do 

professor , interesse do aluno e o 
acompanhamento da família!  

(Rogério Joaquim – Linkedin) 
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O primeiro capítulo apresenta as origens da modalidade e seu 

surgimento na esteira da aprendizagem eletrônica e a diferenciação 

entre elas. O segundo capítulo sugere os primeiros questionamentos 

iniciais efetuadas aos professores que estão em fase de aprendizagem 

sobre os fundamentos da aprendizagem móvel. O terceiro capítulo 

sugere os primeiros questionamentos iniciais efetuados aos alunos que 

irão cursar seus projetos educacionais com o uso da modalidade da 

aprendizagem móvel. O quarto capítulo analisa a aprendizagem móvel 

e parte para a análise dos componentes de hardware, que são 

componentes e dão sustentação à infraestrutura dos cursos oferecidos 

com utilização desta forma de oferta. O quinto capítulo apresenta e 

trabalhos sobre efeitos do aparato tecnológico que dá apoio às 

iniciativas da aprendizagem, quando utilizada com dispositivos móveis. 

O sexto capítulo efetua uma inquirição sobre o estágio atual da 

aprendizagem móvel em nosso país. O sétimo capítulo encerra as 

considerações desta pesquisa, investigando o que se espera do futuro 

para a aprendizagem móvel. 
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1 A ORIGEM DA MODALIDADE 

1.1 EM QUE MUNDO NÓS VIVEMOS? 

 O leitor poderá ficar assustado se lhe efetuarem tal pergunta. Ela 

já foi feita contando com esta reação. A partir daí, será possível 

aumentar um pouco o tom de voz e dizer alto e em bom som: vivemos 

em um mundo digital.  

 Se o inquirido não for leigo ele é que irá alterar a voz e dará a 

mesma resposta, da mesma forma altissonante. Aqui esta pergunta foi 

efetuada de forma consciente e intencional e já veio com a resposta 

pronta, direta e imediata. Mas a resposta é uma afirmativa percebida 

real. Nós os seres humanos vivemos em um mundo digital.  

 Além do mundo digital, vivemos, de quebra, no topo uma onda 

móvel. A sexta onda que Tofler (1981)  jamais imaginou que seria 

assim. Estamos na era do “tudo móvel” : o comércio eletrônico é 

móvel; a comunicação é móvel; as revoltas são móveis; eleições são 

decididas em ambientes e com dispositivos móveis por excelência.  

 Só faltava, em um contexto com tais características, que a 

educação tradicional, continuasse em um mundo analógico. Mas ela 

não faltou e chegou trazendo nomes diferenciados criando um jargão 

cheio de nomes complexos, muitos deles como siglas ou abreviaturas 

de termos em língua estrangeira.  

 Se você já conhece algo sobre o assunto poderá dialogar com o 

texto e atualizar seus conhecimentos. Caso contrário será preciso que 

aprenda um pouco mais sobre esta modalidade educacional. Se você é 

um professor, faz parte do grupo de pessoas para as quais este 

conhecimento é imprescindível.  

 Então vamos conhecer um pouco mais da educação móvel, que 

insere redes sociais e as comunidades de prática, de forma vantajosa 

nos processos de ensino e aprendizagem, independentemente da 

forma de oferta que esteja sendo oferecida. Quando nos referimos às 
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grandes ondas criadas pela operação do homem sobre a natureza e 

avanço tecnológico que as provocou, é possível vislumbrar que 

estamos ingressando na sexta onda, considerada a onda da ruptura, 

sem ter vivenciado de forma plena a quinta onda. A quinta onda: 

 

A quinta onda, supostamente, seria a última, a que dizimaria 

de vez a humanidade. Os humanos mais fortes e 

sobreviventes são caçados um por um. “Os Outros” começam 

a se infiltrar entre os seres humanos, usando-os como 

hospedeiros. A sobrevivência da raça humana é praticamente 

impossível 

(Fonte: https://super.abril.com.br/blog/turma-do-

fundao/resenha-a-5-onda/).  

 

 Feliz ou infelizmente a quinta onda não chegou ao seu final ou 

pelo menos se espera que não e já a sexta onda traz o otimismo 

humano novamente para a ribalta e se considera que ela prevê a 

continuidade da odisseia humana na terra. Ela aponta para um local 

desconhecido, em um mercado desconhecido e com clientes 

desconhecidos.  

 Haverá uma busca incessante do empreendedorismo 

sustentável. Ele será gerenciado por empresas startups que nascem 

em fundos de quintais e logo no primeiro ano fecham ou se 

transformam em empresas unicórnio. Estas representam o Nirvana dos 

empreendedores que  ganham seu primeiro milhão, logo em seu 

primeiro ano de atuação no mercado. Somem praticamente todos os 

paradigmas que foram aprendidos por esta nossa geração atual que 

parte insegura para um futuro indefinido. 

 Sem que se pretenda assumir uma confortável posição 

apocalíptica parece estarmos vivenciando uma transformação 

contundente ampliada pelos efeitos de uma pandemia, que não havia, 

até o momento atingido de forma tão grave de manifestação, senão 

https://super.abril.com.br/blog/turma-do-fundao/resenha-a-5-onda/
https://super.abril.com.br/blog/turma-do-fundao/resenha-a-5-onda/
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retirando as pessoas do convívio dos seus familiares. É estranho, mas 

vemos os professores trocando suas réguas, seus maços de 

transparências pelos dispositivos móveis, para acessar, durante as 

suas aulas um conteúdo educacional rico e apresentado de forma 

lúdica.  

 A esperança de que a aprendizagem móvel possa melhorar a 

qualidade da educação oferecida aos nossos jovens é latente e chega 

antes que as transformações sejam efetuadas. Muitas iniciativas são 

efetivadas em seu nome, sem que nada tenham a ver com a 

aprendizagem móvel em si própria.  

 A simplificação está na base de tudo, é a palavra de ordem neste 

contexto e a eliminação da complexidade das tarefas laboriosas, está 

levando o homem às proximidades do que todos temem: a vivência de 

um mundo sem empregos, conforme previsto por Bridges (1995). Esta 

é uma das principais razões do medo das pessoas pela robótica, um 

dos dispositivos móveis mais fortes, multiforme e capazes de efetivar 

o multiprocessamento, que é quem dá a sensação de ubiquidade para 

as pessoas.  

 Os planos começam a surgir e alguns são tão mirabolantes que 

ao invés de medo acabam por virar chacota, ao invés de tornar a 

atividade de aprendizagem móvel em algo mais inebriante para o aluno 

e que deixa marcas relevantes em sua personalidade, o afasta do 

desenvolvimento e continuidade de seus estudos. O problema é: como 

teorizar sem conhecer o contexto de um novo tempo? As tendências 

apontam que esta preparação prevê a continuidade de alguns 

paradigmas e que envolvem, principalmente, a continuidade da 

importância crescente do papel dos professores junto aos alunos. A 

pretensão deste material de pesquisa e estudos está em responder a 

dois questionamentos básicos: como será este novo tempo? Como 

devemos nos preparar para sua chegada de forma ativa, cooperativa 

e colaborativa? 
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1.2 ONDE TUDO COMEÇOU? 

 Para a aprendizagem móvel tudo iniciou na sequência das formas 

de oferta para o Ensino e Aprendizagem, primeiro em ambientes 

presenciais enriquecidos pela tecnologia, seguido pelas formas de 

oferta desenvolvida a Distância. Este foi o nascedouro da modalidade 

m-learning (mobile Learning ou aprendizagem móvel), também 

denominada modalidade u-learning (ubiquitous learning ou 

aprendizagem ubíqua).  

 Ela atende em sua abrangência todas as formas de oferta, 

trabalha com os pressupostos válidos para cada uma delas, sendo o 

diferenciador de tudo, a utilização de dispositivos móveis. Estes 

dispositivos são miniaturizados e podem ser carregados para qualquer 

lugar, efetivando a BYOD – Bring Your Own Device, trazendo-os para 

as localidades onde o aluno desenvolve sua atividade de 

aprendizagem. Assim é possível considerar que tudo começou com a 

miniaturização dos sistemas móveis. 

1.3 O QUE É APRENDIZAGEM MÓVEL? 

 À guisa de uma primeira definição breve e simples considera-se 

que ela recebeu esta designação particular por utilizar dispositivos 

móveis, ou segundo relatório da UNESCO, em cujas declarações é 

possível ler: 

 

Segundo a UNESCO a aprendizagem móvel seria, então, “o 

uso da tecnologia móvel, seja sozinha ou em combinação com 

outras tecnologias de informação e comunicação (TIC), para 

permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar” 

(UNESCO in ROSA,  2015). 

  

 A presença de um ou mais destes elementos ocorre na 

abrangência dos projetos educacionais e instrucionais e  representa 
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uma vitória na luta pela utilização do planejamento que racionaliza 

todas as atividades desenvolvidas em atividades educacionais.  

 Aqui se considera que elas podem ser desenvolvidas em qualquer 

lugar, em qualquer horário, com o conteúdo escolhido pelos alunos, 

com forma de avaliação baseada na apresentação da solução de um 

problema, que permite a verificação cabal do que o aluno realmente 

aprendeu, de forma significativa.  

 No início dos estudos sobre a aprendizagem móvel é primeiro 

necessário desmistificar que o seu desenho é difícil e intimidante, como 

poderia dar a impressão o fato de ela utilizar tecnologias de ponta com 

elevado nível de complexidade. O abandono deste mito tira muito da 

força apresentada pelas linhas de trabalho contrárias à utilização de 

dispositivos móveis em educação. 

 Ela está caracterizada de forma indelével pelo uso de dispositivos 

móveis que estudaremos na sequência deste material. Há atrativos 

inegáveis em sua efetivação. Sua transversalidade utilizando toda uma 

série de dispositivos chama a atenção. O baixo custo ao qual muitos 

destes materiais é outro chamariz considerando que um grande 

número de pessoas tem acesso ao seu telefone celular inteligente. 

 Antes da modalidade m-learning atingir sua estabilidade esta 

proposta era vista com desconfiança e sofria todos os tipos de 

restrições e críticas. Mas a evolução dos dispositivos móveis ganha 

destaque e o volume de investimentos tornaram sua utilização 

mandatária, derrubando o fator resistência inicial à criação de uma 

nova forma de identificar formas de oferta de ensino e aprendizagem.  

 Aliado a estes fatos foi possível  e é constante a observação de 

relatos de sucesso com o uso os dispositivos móveis. Estes sucessos 

ocultam, na maior parte dos casos, a principal restrição, que ainda 

permanece ativa. Muitas da pessoas, para as quais os projetos 

educacionais são desenvolvidos, não tem acesso ao ferramental 
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tecnológico e quando conseguem acesso, não sabem como utilizar as 

mais diversas facilidades que eles apresentam.  

 Sem sanar estes problemas de acesso e nivelamento as 

iniciativas tendem a não atingir os objetivos propostos. A dificuldade 

de uma mudança radical da lógica da produção de materiais para o 

atendimento preferencial ao aluno, ainda não conseguiu superar este 

obstáculo inicial. É necessária a existência de projetos de nivelamento 

desenvolvidos em pequenos tutoriais que privilegiam a combinação do 

rapid learning com o microlearning voltados para um enquadramento 

mais acelerado dos participantes das iniciativas m-learning, sem que 

tal proposta venha a ser considerada como aligeiramento do processo 

de aquisição de novos conhecimentos. 

 Uma proposta com tais características está de acordo com a visão 

multimídica que domina a produção de conteúdo e na qual se constata 

a realidade presente da mudança de lógica de produção de materiais, 

como assinalamos no parágrafo anterior. A tendência é ocorrer uma 

diminuição progressiva de volume de material impresso ou digital, 

sendo reservado espaço maior para o uso e desenvolvimento 

combinado de toda uma gama de materiais:  textos digitais , áudio, 

animações, 3D, RV – Realidade Virtual e RA – Realidade Aumentada, 

apps, dispositivos vestíveis e simulações em laboratórios virtuais, entre 

outros meios possíveis e suas diversificadas combinações.  

 Quando maior é a combinação de mídias, mais fácil se torna a 

forma de atingir o aluno, por exemplo com a adaptação das atividades 

de acordo com a inteligência predominante levantada com estudo 

detalhado da teoria das inteligências múltiplas conforme desenvolvida 

por Gardner (1995). Todas as mídias descritas e suas combinações 

representam, então, o insumo básico dos dispositivos móveis, 

conforme serão descritas em maiores detalhes durante o 

desenvolvimento de nosso conteúdo. 

 Assim não é de estranhar que a aprendizagem móvel troque de 

lugar como uma forma isolada. Ela passa a ser uma forma de oferta de 



 

27 

 

 

todas as demais modalidades. É possível adotar a aprendizagem 

eletrônica como o modelo com o acompanhamento de seus cânones, 

mas este posicionamento pode ou não ser adotado. Aqui ele é uma 

escolha particular dos autores. É alvissareira a comprovação do 

aumento do número de solicitações para que projetos educacionais e 

instrucionais incluam esta modalidade em suas rotas de aprendizagem, 

costurando caminhadas facilitadas pela simplificação da complexidade 

de alguns temas tratados, quando a combinação de múltiplas mídias 

ocorre. 

 Os dispositivos móveis abrem as portas e janelas das localidades 

nas quais conteúdo é tratado de forma muito mais imersiva, agradável 

e lúdica do que acontece em ambientes que utilizam de forma 

tradicional, toda a variedade de meios disponíveis. Em tempos pós-

pandemia serão incluídas, em igualdade de condições, a educação 

infantil apoiada em fundamentos pedagógicos e a educação de jovens 

e adultos apoiada em fundamentos da Andragogia. Com estes fatos é 

possível antever é utilização cada vez mais extensiva e intensiva do m-

learning (u-learning).   

 Muitas pessoas consideram um exagero a informação de que com 

as capacidades tecnológicas atuais, deixam de existir muitas das 

limitações que bloqueiam as possibilidades excitantes da 

aprendizagem de crianças e agradáveis dos jovens e adultos. O que foi 

possível identificar foi a organização que se mostra necessária e o 

aumento dos questionamentos aos professores e aos alunos, sobre a 

utilização das diferentes mídias, diferentes formas de combinação 

possíveis sobre as dificuldades iniciais e as formas de superação que 

ocorrem durante o tempo de trabalho. 

 A orientação para o ensino com uso do m-learning segue, então, 

o trabalho com toda uma série de questionamentos que são efetuados 

aos professores e aos alunos, de forma que a modalidade possa 

acontecer sem ocorrência de problemas. É importante destacar que, o 

que será tratado nos próximos capítulos, está na dependência de 
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acesso igualitário a todas as ferramentas e um conhecimento mínimo 

nivelado entre todos os participantes. 
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2 QUESTIONAMENTOS INICIAIS AOS PROFESSORES 

2.1 TABELA DE QUESTIONAMENTOS AOS PROFESSORES 

 Uma das primeiras constatações que possíveis de está a 

necessidade de que aos professores (ou projetistas instrucionais) 

sejam efetuados alguns questionamentos e estão apresentados na 

tabela 01: 

 

Tabela 1 - Perguntas Iniciais a serem feitas pelos professores 

 

Perguntas iniciais  

Quais os reais objetivos da 
aprendizagem com dispositivos 

móveis? 

Deve haver uma explanação 
clara das razões que 

justificaram a escolha de adotar 
a aprendizagem com 

dispositivos móveis. 

Será que ela é realmente 
necessária ou a IE – Instituição de 

Ensino somente está utilizando 
para acompanhar o que a maioria 

está fazendo? 

A questão é que em muitas 
iniciativas, quando os gestores 

foram questionados sobre a 
razão de utilizar, diversos deles 

deram a resposta mais simples: 
devido ao fato que na 

organização há recursos 
tecnológicos para uso dos locais 

onde se encontram os alunos. 
Isto prescinde de que seja feito 

um estudo mais detalhado. 

O que os estudantes devem 
entender sob suas novas 

responsabilidades no contexto dos 
locais e dispositivos a serem 

escolhidos para aprender? 

Quem sabe se tem ou não 
condições de participação é o 

próprio aluno. Se não tiver 
acesso ao recurso tecnológico, 

ou se tendo acesso, não souber 
utilizar o que lhe foi 

apresentado, a desistência será 
quase certa, fato que 

recomenda que o aluno sequer 
inicie seus estudos nesta 

modalidade. 

Qual o nível de independência deve 
ser ofertado? 

Ao empoderar o aluno a ele 
deve ser dada a máxima 

independência possível, 
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estabelecendo pontos de 

avaliação da evolução, ao invés 
de aplicar o processo avaliativo 

de forma coercitiva. 

Qual o volume de interações 

necessário? 

O nível de interações deve ser 

estabelecido de forma a evitar 
condições de estresse de 

qualquer tipo, que podem fazer 
com que o aluno seja um 

número a mais nos processos 

de evasão, que pode prejudicar 
não somente a algum aluno em 

particular, chegando à 
possibilidade de perda do ponto 

de equilíbrio financeiro do 
curso. 

Quais as atividades mais 
indicadas? 

Ouvir arquivos de áudio; assistir 
arquivos de vídeo; ter acesso a 

materiais digitais desenvolvidos 

de forma agradável, interativa e 
dentro de limites mínimos, para 

evitar, da mesma forma, 
condições de estresse; 

apresentações 3D; 
apresentações de realidade 

virtual; uso de animações; uso 
de bibliotecas virtuais; uso de 

comunidades de aprendizagem; 
acesso a laboratórios virtuais 

onde possam ser desenvolvidas 
simulações que aproximam o 

aluno do que acontece na vida 
real. 

Quais os materiais mais indicados? Aqueles que forem acessíveis de 

forma facilitada pelos alunos. É 
recomendável permitir que ele 

próprio escolha o conteúdo. 

Quais os meios mais adequados 

para conclusão de determinada 

rota? 

Estabelecer formas de avaliação 

do trabalho prático (o 

problema) cuja solução do 
escolhida de comum acordo 

entre os participantes do grupo 
de trabalho.  

Quais as fontes de consulta 
possíveis de indicar ao aluno? 

Aqui poderá prevalecer uma 
maior experiência, 

principalmente no sentido de 
evitar fontes não confiáveis ou 

que representem fake News. 
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2.2  CONCLUSÃO 

 Esta tabela poderá conter outros questionamentos que podem 

ser incluídos na dependência do contexto. Por exemplo, no caso da 

proposição da aprendizagem adaptativa, partindo do projeto 

educacional de curso, poderiam se incluídos questionamentos relativos 

a esta condição, inserindo e respondendo ao questionamento: é 

necessária a inclusão de considerações sobre a aplicação ou não de 

múltiplos estilos de aprendizagem. Outros questionamentos podem ser 

considerados. Isto é o que acontece normalmente. Desta forma, esta 

tabela deixa de ser considerada como uma solução final e definitiva, 

representando mais um guia para início dos trabalhos com a 

implantação da aprendizagem móvel.  
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3 QUESTIONAMENTOS INICIAIS AOS ALUNOS 

3.1 TABELA DE QUESTIONAMENTOS AOS ALUNOS 

 Imediatamente a seguir alguns questionamentos devem ser 

postos aos alunos. Eles podem ajudá-lo a integrar ao processo de 

aprendizagem diferentes materiais de ensino fundados na metodologia da 

mobilidade do aluno. Eles estão apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - questionamentos iniciais a serem efetuados aos alunos 

 

Perguntas iniciais  

Relevância  A modalidade é relevante para 
desenvolvimento do curso?  

Os materiais têm conexão forte 

com o currículo? 

Confiabilidade As indicações e materiais oferecidos 

são confiáveis? 

As fontes de consulta são 
confiáveis? 

Conexão Conexão dos responsáveis pela 
transmissão de conteúdo com o 

aluno, para efetivar ajuste dos 
materiais coletados. 

 O conteúdo tem conexão forte com 

o que a área de conhecimento do 
aluno exige como conhecimento 

mínimo necessário? 

Navegação Verificação da acessibilidade dos 

dispositivos portados pelos alunos. 

Verificação se a interface é intuitiva 
ou não. 

Tecnologia utilizada Atualização. 

Rotinas de nivelamento. 

Uso de aplicativos Existência de suporte para 

instalação ou acesso a aplicativos 
em nuvem. 

Condições de acesso dos 

dispositivos externos. 

Wix Capacidade de solução colaborativa 

e cooperativa entre alunos em 
diferentes localidades. 
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Capacidade de utilizar de forma 

combinada diferentes dispositivos 
portáveis. 

Flexibilidade Capacidade de efetivar 
aprendizagem adaptativa, com 

mudanças na infraestrutura (AVA) 
de suporte ao aluno. 

Portabilidade entre dispositivos 

pessoais e dispositivos da 
Instituição de Ensino – IE. 

Interatividade Orientações sobre o uso. 

Adequação dispositivos e 
atividades. 

Acessibilidade Verificar os níveis de acessibilidade 
para pessoas com necessidades 

especiais. 

Verificar a capacidade dos 
dispositivos móveis portados pelos 

alunos. 

Pesquisas Dicas de localidades confiáveis. 

Tutoriais sobre as atividades de 

navegação com o ferramental 
disponível. 

Dicas Dicas sobre tecnologias presentes 
no ambiente. 

Dicas sobre como serão 

desenvolvidas as  atividades 
(metadados) solicitadas do aluno. 

 

3.2 CONCLUSÃO 

 A partir destes pontos iniciais podemos, após ter a certeza de 

que professores e alunos sabem o que estão fazendo e porque estão 

fazendo, discorrer sobre as características da aprendizagem móvel, a 

que mais insere as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

– TDIC ao processo de ensino e aprendizagem. 
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4 O AQUI E AGORA E O AMANHÃ DA APRENDIZAGEM MÓVEL 

4.1 O QUE FOI VISTO 

 Nos capítulos anteriores você obteve informações que permitem 

que efetuar a escolha de iniciativas móveis, com o suporte e segurança 

necessários. Espera-se, também, que você tenha aprendido a 

reconhecer ou a ignorar a sua identidade com a modalidade e com os 

fundamentos tratados que ainda eram oriundos da aprendizagem 

eletrônica (e-learning).  

4.2 O QUE PRECISA SER VISTO 

 Passando esta fase inicial, você deixou o aqui e agora e vai 

mergulhar em um momento da história em que a modalidade busca a 

sua reafirmação, com grande apoio de praticamente toda a 

comunidade e trazendo grande interesse do capital. Ele aparece como 

disposto a investir em iniciativas que trazem os agentes educacionais 

envolvidos no uso de dispositivos móveis.  

 A principal motivadora desta mudança foi a pandemia que se 

instalou no país e jogou nas costas da tecnologia a responsabilidade 

de arranjar soluções para resolver as questões colocadas pela 

necessidade de manutenção do isolamento social. Durante o avanço 

no conteúdo muitos dispositivos móveis são referidos, não sendo 

efetivado nenhuma menção às suas marcas e nenhum destaque à sua 

funcionalidade, de forma a estabelecer algum comparativo.  

 Se este fato for inevitável será efetivado, mas com a ressalva 

que não há nenhum interesse financeiro envolvido. Isto já vem 

expresso na forma de distribuição adotada, com licenciamento CC – 

Creative Commons e rubricas NC + BY que exige citação ao nome do 

autor de algum texto utilizado literalmente e com bloqueio de 

autorização para comercialização com referência integral a cada um 

dos temas. 
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 O importante foi o destaque à emergência do uso dos dispositivos 

que atendem a uma linha de pesquisa relacionada com a 

miniaturização e, mais uma vez, a vitória do capital sobre o didático e 

pedagógico. O mundo multimídia ainda não é totalmente benquisto em 

todas as áreas acadêmicas, mas espera-se que tal estado de coisas 

não venha a durar tanto.  

 Outra área de dificuldade está localizada nos corredores dos 

órgãos oficiais, locais nos quais o pouco conhecimento tecnológico cria 

um fator resistência bastante elevado. Há muitas outras pessoas que, 

quando a conversa desvia para robótica, inteligência artificial e outros 

elementos que compõem a mala de ferramentas do m-learning, se 

colocam em rota de fuga.  

 Ganha contorno um receio que não se sabe ter ou não 

fundamento dos impactos do que poderá acontecer e quais impactos a 

tecnologia móvel poderá ter na educação do futuro. O aparato 

tecnológico de suporte é pesado. A linha de pesquisa relacionada com 

a miniaturização permitiu a criação de formas de comunicação 

inimagináveis há pouco tempo atrás.  

 A evolução foi rápida e crescente e os dispositivos móveis 

começam, por baixo dos panos, a permear a vida diária das pessoas, 

imiscuindo-se em praticamente todos os seus relacionamentos com o 

aparato tecnológico complementar.  A par desta constatação é possível 

verificar e confirmar o aumento da potência dos pequenos notáveis, 

começando com a força apresentada pelos pequenos celulares 

inteligentes (smartphones).  

 Somente um professor desconectado poderia ignorar que eles 

chegaram para ficar e, com o aumento da miniaturização e diminuição 

de custos, logo deixaria, como aconteceu, de interferir com os 

processos de ensino e aprendizagem. É a aplicação integral da 

tecnologia educacional móvel aos processos educacionais, 

desenvolvidos em sua maioria, em ambientes virtuais de 

aprendizagem. 
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 O encurtamento dos limites humanos (tempo e distância) atinge 

valores também inimagináveis, como praticamente tudo o que envolve 

a aprendizagem móvel. A pandemia colocou no copo a gota de água 

que faltava.  

 O home office e as regras de afastamento praticamente jogaram 

todas as pessoas para dentro das grandes redes. Quem estava saindo 

do comércio eletrônico retorna, sem escalas, e redobra as suas 

iniciativas. Os grandes marketplaces e o surgimento das Fintechs as 

pequenas startups que já nascem dirigindo as pessoas para novos 

rumos para o trânsito das pessoas.  

 Educação, diversão, trabalho, tudo se mistura com o uso dos 

dispositivos móveis. Técnicas de leitura WiFi por proximidade, 

reconhecimento de caracteres, reconhecimento de fala e retina 

começam a colocar as mangas de fora e a trazer soluções para 

problemas que na realidade, poderíamos não ter, mas cuja solução 

certamente iremos utilizar para não ficar desconectado da realidade 

subjacente.    

 Quem dava um sorriso desconfiado quando algum pesquisador 

repetia aos quatro cantos: é preciso aprender pela pesquisa, estão em 

fase de mudança, abrindo sorrisos francos. Está sendo criada uma nova 

geração dentre as tantas existentes por aí: a geração dos 

prossumidores, que consomem informações e também deixam o seu 

rastro, oferecendo novas informações para que possam ser 

transformadas em conhecimento na grande rede. 

 Quem nunca pensou em ir até a pequena faculdade estabelecida 

em seu bairro, agora pode ir, sem sair de casa para o MIT – 

Massachussets Institute of Technology e aprender sobre as últimas 

novidades da tecnologia, em um dos seus principais templos. A 

educação aberta está se tornando ainda mais aberta, pela 

interveniência dos dispositivos móveis.  
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 Será que estamos nos aproximando da democratização total em 

educação, sem que este propósito seja divulgado, mas com resultados 

escondidos pelas espessas nuvens de fumaça da ignorância humana? 

Será que a educação está vencendo as barreiras da exclusão social, da 

exclusão digital e do aprofundamento entre os mais ricos e os menos 

ricos?  Situação pouco crível e que somente será respondida pelo 

tempo. 

 Um termo que assustou a muitas pessoas – ubiquidade – agora 

corre solto pelas amplas ravinas causadas pela erosão de todos os 

valores humanos. Alguns pronunciavam de forma altissonante, outros 

sussurrando, mas muito poucos compreendendo realmente que ela 

não dava ao homem nenhuma sensação de divindade. 

 O que tão e somente acontecia era a impressão de estar em 

lugares diferentes no mesmo lapso de tempo, aproveitando as lacunas 

do multiprocessamento intercalado dos sistemas operacionais. Uma 

situação que aumenta o nível de abstração para sua compreensão em 

um nível mais profundo. 

4.3 AÇÕES PARA O FUTURO IMEDIATO 

 Na contramão de nossa fala avessa ao otimismo que muitos 

demonstram. Parece que com os dispositivos móveis projetando 

intervenções efetivas de aprendizagem, haverá o surgimento de uma 

compreensão holística criando múltiplos relacionamentos, em 

relacionamentos de confiança. 

 Eles já foram estudados por Giddens (1991) como a ocorrência 

mais comum nas diversas estradas abertas na virtualidade. O que resta 

para o presente e futuro imediato é adquirir um conhecimento, ainda 

que básico, sobre os dispositivos móveis com detalhamento dos que 

são mais utilizados e superar o medo que sua utilização ocasiona nas 

pessoas. 
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5 EFEITOS DO APARATO TECNOLÓGICO MÓVEL 

5.1 PROJETOS EDUCACIONAIS E INSTRUCIONAIS VOLTADOS 

PARA OS ALUNOS 

  Chegamos ao presente e a um imaginado futuro, totalmente 

entregues nas mãos da tecnologia móvel. Acessar e conhecer o 

funcionamento destes pequenos e prodigiosos elementos é o próximo 

passo.  

 É preciso aprender, também, sobre como será possível 

desenvolver projetos educacionais e projetos instrucionais com a sua 

utilização. O Know-How predomina nos programas de formação 

permanente e continuada dos professores, em primeiro lugar, e de 

alunos empoderados, na sequência dos processos de nivelamento a 

serem desenvolvidos. 

 Em primeiro lugar,  e por pressuposto, a IE que irá trabalhar 

nesta perspectiva tem um projeto educacional claro. É ele quem 

direciona um projeto instrucional, flexível com orientações seguras 

sobre alternativas de utilização em um ambiente virtual de 

aprendizagem totalmente adaptável às características individuais dos 

agentes educacionais envolvidos. 

 Há o objetivo marginal de soltar as amarras para que educação 

e tecnologia evoluam lado a lado. É possível antever uma atuação 

sinergética de duas mãos, girando em uma espiral ascendente de 

metodologias inovadoras crescentes.  

 O mito do atraso educacional, que existe nas iniciativas atuais, 

deve mostrar uma defasagem zero em tempo da aplicação de 

mudanças ou surgimento de outros dispositivos móveis. O volume 

impositivo para agilização de todas as tarefas será extensivo e 

profundo.  

 O encaixe deve acontecer na estrutura cultural e social das 

comunidades criadas.  As comunidades de aprendizagem vão ganhar 
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um destaque sensível e o ingresso das redes sociais no processo de 

ensino e aprendizagem também deverá acontecer de forma mais 

extensiva.  

 Os agentes humanos e os elementos móveis devem estabelecer 

um ambiente multimídia por excelência, a pretensão barrada durante 

muito tempo pelas limitações tecnológicas de largura de banda e o 

elevado custo de algumas transmissões apresentava. A atividade 

arrastar e soltar torna-se a segunda mais votada, somente perdendo 

para o copiar e colar.  

 Os dedos circulam pelas telas nos acessos e desenvolvimentos 

de programas que antes envolviam diversas pessoas, para criar 

interfaces altamente amigáveis com os usuários. Não são poucos os 

programadores que consideram que esta atividade finalmente deve ser 

entregue para os usuários finais.  

 Restará aos programadores o extenso,  amplo, e inesperado 

mundo dos aplicativos, este sim ainda complexo para tornar a interface 

homem-máquina a mais simplificada possível. A área IHM – Interface 

Homem Máquina surge com força total. 

5.2 O RESTO É POR NOSSA CONTA 

 Este seria o posicionamento correto dos docentes. Reafirmar que 

o conhecimento é suficiente e necessário. Se é necessário, pode não 

ser, necessariamente, uma condição suficiente.  

  

A prática é necessária e ela pode ser considerada como uma tarefa 

nobre e que pode recuperar o amor-próprio que muitos deles 

perderam: retornar ao caminho de contadores de histórias, deixando 

a multimídia trazer elementos que façam com que eles possam fluir 

suas histórias com recursos nunca antes imaginados. Continua a 

recomendação, ressaltada em todos os pontos, do esquecimento 

assumido de questões referentes ao design do hardware utilizado. 
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 As pessoas que tentam efetuar exercícios de futurologia sobre a 

aprendizagem móvel trilham um caminho escuro. Ele apenas permite 

obter vislumbres de como será, partindo do ferramental já existente.  

 Muitas soluções possíveis, com o uso de metodologias ainda em 

estudo, ainda não foram analisadas de forma mais profunda e com viés 

científico. Muitas das coisas ditas ainda caem em um achismo pouco 

racional. O que se pode afirmar é que o presente já traz algumas 

possibilidades, que serão analisadas neste material, porém apoiadas 

em um contexto de grande incerteza.  

 O desafio que está posto para todos, professores, alunos e 

estrutura administrativa será a atividade de nivelamento que inicia 

com a criação de uma cultura voltada para a utilização dos dispositivos 

que serão apresentados. A compreensão que as intervenções da 

aprendizagem móvel carregam consigo grande potencial 

transformando os resultados que os participantes podem usufruir.  

 Na continuidade o programa de nivelamento deve posicionar 

todos no que diz respeito das formas de utilização de cada um dos 

elementos colocados à disposição pela infraestrutura montada. Antes 

de entrar em detalhes sobre cada um destes elementos se mostra uma 

necessidade ter uma visão dos aspectos facilitadores que são trazidos 

com a utilização do dispositivo em questão. 

5.3 O QUE PODE SER FEITO COM A MOBILIDADE? 

 Vamos iniciar um périplo pelas atividades possíveis e disponíveis 

com alto nível de mobilidade e baixo custo de uso que as redes devem 

apresentar. Vamos falar sobre cada dispositivo no próximo capítulo  e 

iniciar, por enquanto com o que toda a parafernália existente e em 

desenvolvimento pode proporcionar em termos de situações possíveis.  

 Por enquanto, a demanda tende a aumentar devido a diminuição 

de custo devida aos processos de miniaturização. Toda uma geração 
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de prossumidores devem garantir conteúdo sempre em nível 

crescente.  

 Os elementos serão: digitais; de alta portabilidade; com conexão 

liberada a outras redes; com capacidade multimídica; com 

multiprocessamento. 

 Existirão diversas formas de uso. Neste estudo elas são 

particularizados em atividades educacionais, não mais dedicadas 

apenas a jovens e adultos, mas com inserção das crianças (atitude 

incerta quanto a bons resultados).  

 As escolas devem diminuir as suas estruturas físicas. Haverão 

até escolas que terão apenas uma estrutura móvel para atendimento 

pontual, com preferência para o atendimento online (algo já nas 

planilhas de planejadores de iniciativas EaD com uso da aprendizagem 

móvel).  

 É esperar para ver qual será a reação das pessoas, o que 

realmente interessa e pesa na balança de avaliação das iniciativas. 

Sobre ambientes de funcionamento, a aprendizagem móvel enxerga 

todos os ambientes possíveis: presenciais, semipresenciais ou não 

presenciais, abrangendo educação formal, não formal, informal e 

aberta.  

 O ponto chave sempre será a mobilidade e não a forma de oferta, 

cada uma com suas características particulares. Outro aspecto geral a 

considerar é o detalhamento da sigla BYOD – Bring Your Own Device – 

anteriormente citada que orienta que cada uma das pessoas tragam 

para o trabalho ou escolas o seu próprio dispositivo.  

 De notável há o enriquecimento de todos os ambientes onde os 

agentes educacionais estejam portando o seu dispositivo móvel, não 

importa qual seja ele. O Projeto UCA – Um Computador por Aluno 

poderá diminuir um dos principais obstáculos.  

 Cada aluno tem seu computador no formato de um tablet com 

elevada capacidade de processamento e alta usabilidade em suas 
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interfaces. Só falta o projeto ser ampliado para escolas em locais que 

ainda sonham em receber as melhorias básicas, entre as quais a 

chegada da rede elétrica é comemorada com banda na avenida 

principal.  

 Os principais beneficiados sempre serão aqueles de maior posse, 

sendo esta uma situação difícil de reverter. Acredita-se que a 

mobilidade deve aumentar o abismo para as populações de baixa 

renda, criando uma nova elite intelectual, armada com seus 

dispositivos móveis como principais incentivadores a que esta situação 

ainda permaneça por muito tempo.  

 O problema na sequência é transferido no processo de formação 

para utilização destes dispositivos. O principal elemento de 

transferência será conteúdo disseminado em diferentes mídias em 

conteúdo digital e que são acessados por leitores ou outros dispositivos 

especiais. Nesta fase de migração muitos dos materiais representarão 

livros didáticos colocados em formato digital e em dispositivo 

multimídia, mas aos poucos é de se esperar que simulações, realidade 

virtual, realidade aumentada e outros dispositivos venham a popular 

os pequenos notáveis. 

 Esta última etapa será efetivada por meio da proliferação de 

aplicativos móveis, sem os quais o homem do futuro não poderá viver 

de forma tranquila. Viveremos no mundo dos aplicativos e um sem 

número de desenvolvedores já se prepara para lotar as turmas de 

cursos de linguagens de última geração e que tornam a atividade 

destes profissionais, altamente simplificadas. 

 A aprendizagem móvel deve concentrar todas as iniciativas 

transformadoras da educação e será composta por avanços 

tecnológicos os mais variáveis. O importante é que todos sejam 

sensibilizados não somente à aquisição de uma nova cultura, conforme 

assinalamos anteriormente, mas também na utilização dos dispositivos 

e das linguagens que os movimentam.  
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 As interfaces responsivas irão aos poucos se adaptando às 

pequenas telinhas que deverão fazer a alegria dos oculistas em um 

curto espaço de tempo. Todos os dispositivos deverão apresentar 

algum nível de inteligência e, também estarem prontos para aproveitar 

da evolução de cada uma das tecnologias utilizada. 

 A computação em nuvem (cloud computing) deve dar maior 

segurança a todos. Ela deve ter ampliada sua utilização fazendo com 

que cada pessoa tenha a seu dispor, espaço para armazenar o que for 

necessário, sem ter necessidade de efetuar qualquer atividade de 

manutenção em seu parque de hardware. 

 O Big Data deverá trabalhar com enormes quantidades de dados, 

como nunca antes manipuladas pelo ser humano. Será preciso cuidar 

para que este desenvolvimento seja acompanhado por pessoas 

especialistas sob pena de submeter o comum dos mortais a elevados 

níveis de estresse psicológico, cognitivo, laboral e afetivo.  

 Tudo será considerado como um dado, incluídos nesta lista, som, 

imagem, sensores, capturadores wi-fi. No final da linha surge uma 

nova função o analista de dados (Data Analysis) que irá produzir dados 

para as aplicações de inteligência empresarial (BI – Business 

Intelligence). 

 Para esta tecnologia a evolução deixa antever fatos importantes 

tais como a telemedicina entre outras novidades de peso. A localização 

por GPS irá ganhar diferentes aplicações. O monitoramento de sinais 

vitais emitidos pelo ser humano deve ganhar um status diferenciado 

com análise de padrões para efetivar estudos comparativos, baseados 

em um sem número de dados e, assim chegar mais rapidamente à real 

causa de males que podem afetar as pessoas. 

 A dificuldade de relacionamento entre os agentes de processos 

educacionais, que se encaminha para uma facilitação extrema, deve 

estender os estudos e permitir diferentes formas de efetivação da 

presença social dos professores e das IE, na vida dos alunos. A época 
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é do relacionamento pessoal e interpessoal, levados aos seus limites, 

de modo a manter todos conectados em qualquer lugar em que 

estejam, na boa companhia de alguma rede interligada com a Internet. 

 Parece que a Internet das Coisas está chegando sem muito 

alarde. A análise de suas possibilidades exigiria uma obra de vários 

volumes, tamanho o número de aplicações que surgem no horizonte. 

A intenção primeira é facilitar a vida das pessoas que se interligam com 

máquinas, via hardware especial ou com o uso de tecnologias vestíveis 

(wearable technologies) com aplicações já em uso, tais como os óculos 

de realidade aumentada, captação de dados biométricos e tantas 

outras facilidades.  

 A área médica, mais especificamente com a telemedicina deve 

ganhar novas formas de relacionamento médico x paciente, com todo 

um acrescer de cuidados para manutenção da integridade das 

informações. As atividades de tradução, já bastante avançadas deve 

atingir níveis inimagináveis, com tradução simultânea de diversos 

idiomas entre um número variável de pessoas, em diferentes 

ambientes.  

 Os avatares finalmente irão ganhar um lugar de destaque na 

parafernália dos meios tecnológicos. A conversa dos dispositivos 

móveis com as gigantescas telas dos aparelhos de vídeo mais 

sofisticados estão a caminho e a limitação imposta pelo tamanho da 

tela, anotada neste material, deve desaparecer sem deixar saudades.  

 Telas grandes vendidas como tubos de cilindro trazem a riqueza 

de cores para qualquer local e em qualquer ocasião em que tal tarefa 

seja necessária. Os óculos de realidade aumentada darão as cartas.  

 A reclamação sobre dificuldade de leitura em dispositivos digitais 

irá desaparecer na primeira onda na qual o mercado demande tal 

serviço. A tecnologia já existe e apenas a queda da demanda reprimida 

por aspectos financeiros, logo deve deixar de impedir que novas formas 
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de receber, estudar e criar novos conhecimentos, a partir das 

informações estruturadas atinja um elevado nível de ludicidade. 

 Com tantos pontos de entrada a aprendizagem móvel deve 

integrar a educação de forma geral, sem particularizar a alguma forma 

de oferta em especial. Elas devem se transformar em lugar comum, 

como mais um acessório a ser utilizado para criar alguma metodologia 

inovadora, ao invés de se apresentarem como uma metodologia em si 

própria.  

 Com o tempo todas as divisões hoje existentes entre educação 

formal, informal, não formal e aberta, aprendizagem híbrida, 

aprendizagem eletrônica e aprendizagem móvel, já não sem tempo, 

deverão cair em desuso. 

5.4 A LUCIDIDADE DOS MOOCS E DA GAMIFICAÇÃO 

 Os MOOCS – Massive Open Online Courses são um exemplo do 

que estamos falando. Eles representam a tendência e ponto inicial e final 

de cursos desenvolvidos em todos os ambientes possíveis.  

 Preferencialmente eles buscam os ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) considerando a existência de um planejamento e 

estruturação das atividades de interação e diálogo didaticamente 

guiados. É tal como ocorre nas primeiras iniciativas, com continuidade 

prevista como um modelo genérico, atendendo apenas às necessidades 

de adaptação e flexibilidade. 

 A gamificação, as terapias colocadas como materiais de estudo, as 

avaliações personalizadas, todos estes elementos e muitos outros 

deverão prevalecer e caracterizar a aprendizagem móvel. A 

aprendizagem adaptativa deve ganhar lugar de destaque, tudo será 

projetado com elevado nível de flexibilidade. A partir daí cada aluno irá 

desenvolver seus estudos de acordo com suas vontades e desejos.  

 Caso venhamos a utilizar a realidade aumentada, por exemplo, 

visitas a museus poderão ser agendadas como se fossem reais. Dentro 
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de muito pouco tempo, tudo o que se falar poderá desviar quem está 

dizendo, com situações da vida real. É um procedimento altamente 

envolvente e que mostra a aprovação, desde que não utilizada à 

exaustão ou fuja da realidade. 

5.5 MOBILIDADE E APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL 

 Um estudo desenvolvido por Lester (2006) apresenta resultado 

que comprovou que uma pessoa guarda 10% do que ouve, 20% do que 

lê, 80% do que vê e faz. Estes números justificam que, no projeto de 

formação adotado, a aprendizagem experiencial seja utilizada com o 

sentido de personalizar o estudo para diferentes necessidades 

apresentadas por diferentes grupos, dentro da diversidade cultural 

presente na sociedade atual. 

 Com este estudo é possível também justificar que se defina a 

aprendizagem experiencial como aquela que permite e recomenda a 

personalização do ensino para diferentes necessidades, Além de 

facilitar o processo de avaliação sobre a aderência e aquisição de 

conhecimento.  

 A experimentação fica, então, colocada no centro de projetos 

educacionais bem construídos e estruturados, com uso e abuso 

recomendado de tecnologias exponenciais (aquelas que provocam 

disrupção nas atitudes e comportamentos onde são implantadas) que 

se apresentam como características da aprendizagem móvel. Uma 

parada no aceleramento da metodologia, devido à pandemia e 

manutenção de recomendações de isolamento social não conseguiram 

mudar o que se esperava como resultado.  

 Tem continuidade com a abertura progressiva do isolamento 

social uma evolução sensível em iniciativas diferenciadas que são 

acompanham a adaptabilidade tornando a aprendizagem autêntica e 

desenvolvida de acordo com as características emocionais, sociais e 

cognitivas dos participantes dos cursos.  A combinação de tal proposta 
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com a aprendizagem baseada em problemas (ABP) tende a criar uma 

nova geração de profissionais do conhecimento com elevada 

capacidade de resolução de problemas que, na medida em que a 

tecnologia evolui, tendem a adquirir elevado grau de complexidade.  

 Com os novos componentes de um já vasto arsenal de 

tecnologias, técnicas, metodologias, estratégias, melhores práticas, os 

alunos tendem a ganhar novos suportes como ferramentas auxiliares 

ao desenvolvimento de tarefas repetitivas e rotineiras, deixando maior 

tempo para atividades mais nobres, voltadas para o aprender fazendo. 

A aproximação homem-máquina via interfaces com elevado nível de 

ergonomia cognitiva  é uma necessidade a ser atendida (Fialho et, al. 

2015). 

 Cresce de maneira acelerada a programação de pequenos 

programas denominados aplicativos que são, conforme vimos 

anteriormente, o principal insumo para os dispositivos móveis.  A 

coleta e processamento em tempo real ganham destaque e 

experiências podem ser registradas e até desenvolvidas em contextos 

próximos ou que representem a própria realidade.  

 Uma das principais características, presente atualmente no 

desenvolvimento de tais aplicativos é que seu código é reduzido e 

destinado à execução de tarefas simples ou diretas.   A nova educação 

ganha muito com o desenvolvimento de formas de apoio diretas, online 

e desenvolvidas em tempo real, que abrangem trabalhos acadêmicos. 

 Agora eles podem ser desenvolvidos de forma cooperativa ou 

colaborativa, em interação que não exige a presença física dos 

pesquisadores. A palavra mobilidade parece ter se transformado em 

uma varinha de condão que, a cada toque cria novos conhecimentos, 

sem a exigência de aporte de recursos financeiros significativos. 
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5.6 MUDANÇAS NA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

 Em uma visão geral a aprendizagem móvel traz consigo 

diferentes formas de avaliação do resultado dos trabalhos. Isto vai 

permitir aos professores o monitoramento das atividades dos alunos e 

da eficácia das intervenções sugeridas pela mesma em diferentes 

momentos e de forma individualizada (proposta que parece atingir 

todas as atividades).  

 Araújo e Costa (2018) consideram ser possível, como parte 

integrante da estratégia educacional da aprendizagem móvel, 

determinar novas formas de autoavaliação e reflexão no 

desenvolvimento dos trabalhos escolares. Os alunos poderão coletar 

dados de forma imediata, no local no qual estejam e possam acionar 

seus dispositivos móveis, com a descrição que poderão fazer para a 

compilação de portfólios educacionais que contém a descrição do 

processo de autoavaliação possível.  

 Esta proposta tende a tornar mais eficaz a avaliação somativa, 

pela possibilidade de um acompanhamento e monitoração mais ativa 

e desenvolvida em tempo real. A efetivação do aprender fazendo ganha 

um aliado inestimável. 

5.7 ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO 

 Surge de forma natural a possibilidade que se torne facilitada a 

proposta de que professores se tornem programadores de pequenas 

aplicações, de simples desenvolvimento, mas com elevada capacidade 

de resultados acadêmicos positivos. A sigla OBI – Olímpiada Brasileira 

de Informática (Oliveira et. al, s. d.) ganha significação e indica a 

possibilidade que tal tarefa, sempre desejada e nunca cumprida, venha 

a se efetivar. 

 Esta possibilidade é contrária ao que os autores deste trabalho 

sempre defenderam, mas ela se revela, de forma inesperada, como 

uma possibilidade, mas que ainda atinge mais aos professores de 
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cursos da área tecnológica do que aqueles outros voltados mais para 

o didático e pedagógico que, ainda que perca o nível de intervenção, 

continuam a se manter como um necessidade.  

 Há uma linguagem que tem sido citada por muitos como a 

redenção desta necessidade. Antigas tentativas com a linguagem Logo 

chegaram a surtir alguns bons resultados, mas não chegaram a 

atender todas as expectativas com as quais veio cercada.  

 Esta nova linguagem é denominada Python e recebe elogios 

pelos resultados possíveis de serem observados junto com diversas 

turmas de professores, conforme relata Wolkers (2019) apoiado no 

resultado de vários cursos ministrados. Não são poucas as linhas de 

pesquisa voltadas para análise da  ampliação desta possibilidade.  

 Uma afirmativa apoiada em evidências se mostra necessária para 

que algo mais afirmativo possa ser colocado. Os primeiros resultados 

mostram que outros casos devem ser analisados. 
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6 ESTÁGIO ATUAL DA APRENDIZAGEM MÓVEL 

6.1 O QUE É POSSÍVEL ENXERGAR? 

 Até o momento destacamos características da aprendizagem 

móvel, buscando apresentar o grande potencial que a modalidade de 

oferta de ensino e aprendizagem pode ocorrer. Experiências que 

permitam a aquisição de experiência e perícia em seu desenvolvimento 

ainda apresentam números que não permitem a inferência de um 

arcabouço no qual represente uma teoria consistente. 

 O que foi possível observar foram iniciativas que ainda relutavam 

em nomear-se a si próprias como aprendizagem móvel. Ela surgia 

como a ovelha negra da família das metodologias de oferta possíveis.  

 Ela somente não era e não é tratada como uma modalidade 

menor, devido ao suporte das tecnologias exponenciais com as quais 

trabalha. Ela é praticamente apoiada na tecnologia em todo o seu 

desenvolvimento, tendo em conta que ele pode ser confundido com o 

próprio ferramental que utiliza. 

 Aos poucos, as comunidades de prática criadas em seu entorno  

começaram a moldar uma distinção e um corpo de características 

próprias. Mas ainda restritas a um pequeno número de iniciativas, 

considerando que grande parte do material utilizado na aprendizagem 

móvel ainda é inacessível para a maioria da população.  

 Aos poucos ela ganha contornos mais nítidos e iniciativas 

inovadoras buscam estabelecer (ainda sem conseguir totalmente) uma 

taxonomia particular ou sua inclusão em alguma taxonomia existente 

(ideia que aos poucos vai sendo abandonada).  

 Tais taxonomias sugerem conceituações tácitas e pragmáticas da 

aprendizagem móvel e que, somente nela, adquirem significado e vida 

própria. No contexto acadêmico ainda não se observa uma 

convergência para uma definição de uso comum, mas já é possível 

observar um crescimento significativo no número de pesquisadores 
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que advoga a possibilidade de alta qualidade educacional com sua 

utilização.  

 Preferimos ficar com este segundo conjunto, concordando que 

ainda inexistem experiências suficientes para que se possa estabelecer 

o arcabouço teórico desejado e que lhe dê sustentação no ambiente 

acadêmico.  

 Esta última colocação parte da observação de sua defesa quase 

que total no ambiente corporativo. As empresas enxergaram as 

grandes possibilidades, como sempre, de forma antecedente ao que o 

fazem as instituições de ensino.  

 Ainda existe uma confusão sobre o que é mais importante 

conceituar: se os dispositivos utilizados; se os materiais fornecidos; 

sobre atitudes e comportamentos observáveis; sobre o 

comportamento dos alunos e assim por diante.  

 Este fato revela a insegurança que ainda cerca a modalidade no 

mercado acadêmico e sua liberação total no mercado corporativo. O 

objetivo dos estudos atuais é determinar a legitimidade da teoria que 

postula como possíveis e de forma intrínseca pertinentes à modalidade, 

a obtenção de qualidade nas atividades de ensino e aprendizagem com 

a utilização da aprendizagem móvel. 

6.2 AS PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

 A partir da descrição do capítulo imediatamente anterior é 

possível dar início ao ponto de partida dos estudos sobre a modalidade. 

Ele deve ser efetivado a partir de quais atributos são únicos da 

aprendizagem móvel, para poder dar a individualidade necessária para 

a modalidade.  

 Há uma linha que considera ser o caminho mais correto não 

buscar definições para a aprendizagem móvel. Considera-se que ela 

pode ser associada a qualquer outra, ou seja, posso ter um curso 

desenvolvido em salas de aula tradicionais e que, ao mesmo tempo 
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utilize dispositivos móveis trazidos para a sala de aula (BYOD – Bring 

Your Own Device) ou os utilize em trânsito, como parte de atividades 

previstas.  

 O mesmo comparativo pode ser aplicado a todas as outras 

modalidades (ensino e aprendizagem à distância com presença 

conectada, aprendizagem mista e aprendizagem eletrônica). Uma 

batida de frente com a aprendizagem formal e não formal caracteriza 

a modalidade como aplicável à educação aberta, ainda que não seja 

restrita a esta forma de oferta.  

 Currículos, cursos, semestres, regimes de avaliação tradicionais 

(mais punitivos que formativos) não combinam com a aprendizagem 

móvel em seu estado nativo. A aprendizagem independente é levada 

ao seu ponto extremo atingindo a heutagogia, ainda que não seja 

confundida com autoaprendizagem.  

 É possível observar ainda, em um contexto mais amplo que a 

aprendizagem móvel está ligada com novas formas de relacionamento 

das pessoas com o mercado de trabalho. Os dispositivos móveis podem 

alterar significativamente diferentes noções sociais de discurso sendo 

postas como meios para que seja possível atingir: novas formas de 

emprego; comércio; aquisição de novos conhecimentos, todos 

desenvolvidos de forma particular.  

 O uso dos dispositivos móveis dá para a modalidade de oferta 

uma visibilidade poucas vezes observada. Tudo está colocado de forma 

aberta. A sua efetivação chama a concorrência de todas as mídias 

existentes, sem restrição a nenhuma delas, a partir dos textos digitais, 

escritos de forma totalmente diferenciada.  

 O uso de seminários, oficinas, simulações, aumento da realidade 

no contexto de sua utilização (realidade aumentada) é um destaque. 

Na instituição na qual os autores dão aulas, o uso destas facilidades 

apresenta um crescimento e novas formas de formação docente são 
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ajeitadas de forma a dar a todos os professores condições de 

usufruírem da infraestrutura tecnológica disponível para tanto.  

 A presença de iniciativas internacionais (workshops) ganha um 

destaque cada vez maior. O acesso multiplicado em conteúdos 

armazenados possibilitados pelo Big Data e aumento da velocidade do 

streaming de vídeo são outros destaques que se apresentam.  

 É possível observar uma incorreção em alguns programas 

quando eles utilizam a tecnologia em excesso e em detrimento de 

tratamento didático e pedagógico de temas que necessitam desta ótica 

de visão. O abuso pode ser desculpado quando, por outro lado, é 

possível observar que as pedagogias vigentes também não atendem a 

integralidade das necessidades da aprendizagem móvel, sendo 

imaturas em sua aplicação. 

 Tanto o enfoque tecnológico, quanto o enfoque didático e 

pedagógico apresentam deficiências para o atendimento das 

emergências apresentadas pela aprendizagem móvel. A mais notória 

delas é a falta de acesso ao ferramental ou a falta de nivelamento no 

traquejo tecnológico exigido.  

 Aqui a existência dos ambientes virtuais de aprendizagem (VLE 

– Virtual Learning Environment) fala mais alto e sua presença e 

qualidade de atendimento pode ser fundamental. A combinação da 

entrega Just-in-time com atendimento às necessidades sob demanda, 

que utiliza apenas o que realmente foi acessado pode carregar consigo 

alto volume de economia nos custos envolvidos.  

 Já nos primeiros relatos o aumento da produtividade e sua não 

alcançabilidade pelas demais modalidades cria outra particularidade 

para a aprendizagem móvel. O abandono quase que total da 

aprendizagem assistida (aprendizagem independente) é outro fator 

caracterizador da aprendizagem móvel. 

 O que foi apresentado pode ser considerado como 

diferenciadores claros e inequívocos da aprendizagem móvel, de outras 
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modalidades, pelo menos na intensidade em que resultados positivos 

podem ser observados. Antes de fechar um circuito analítico que 

pretende, a partir da visão do presente, inferir perspectivas para um 

futuro que já se encontra em andamento, é preciso conhecer alguns 

dos componentes que permitem a qualificação diferenciada da 

modalidade da educação móvel.  

 Ela pode ser considerada como aquela que pode apresentar 

presencialidade variável do zero ao limite de tempo imposto, como 

uma oferta altamente qualitativa e que merece receber olhares 

especiais. Eles já estão focados nas possibilidades assinaladas, entre 

as quais está a pretensão de ser considerada uma única forma de 

abordagem do processo de ensino e aprendizagem. 

6.3 COMPONENTES DA APRENDIZAGEM MÓVEL 

 É necessário esclarecer que em um material com as 

características deste que você tem em mãos, não seria possível 

relacionar tudo o que pode ser utilizado como componente da 

aprendizagem móvel. Mas é possível apresentar alguns dos elementos 

em maior destaque.  

 Algumas considerações antecipam a apresentação dos 

dispositivos:  

• A escalabilidade é um elemento fundamental em todos os 

dispositivos utilizados na aprendizagem móvel; 

• O uso de redes de alta velocidade de transmissão de dados, 

disponíveis on-demand é imprescindível para que os 

dispositivos móveis a elas ligados, apresentem elevado 

rendimento e sejam evitados travamentos desnecessários; 

• Todos os dispositivos a serem utilizáveis devem ser 

independentes e preferencialmente interligáveis sem fio 

aos demais elementos, evitando perda de velocidade de 
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tráfego e embaralhamento desnecessário da fiação 

utilizada; 

• Pode ser utilizado à guisa de um modelo estrutural o 

apresentado na figura 1: 

 

 

 

 

• Os componentes de hardware incluem um ou mais 

servidores dos serviços solicitados tido como a principal 

fonte de informações do sistema montados em uma 

estrutura cliente-servidor; 

• É possível considerar mandatária a existência de um 

sistema de gerenciamento e conteúdo LCMS-Learning and 

Content Management System e provedores de 

comunicação (Middleware) que permitem em qualquer 

nível o desenvolvimento de comunicação extensiva e 

multidirecional no ambiente, conforme apresentado na 

tabela apresentada na figura 2 

 

 

 

Figura 1 - Framework m-learning. 

Fonte: os autores. 
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Componentes sistema aprendizagem móvel 

PEOPLEWARE (usuários da proposta) 

HARDWARE  SOFTWARE 

Servidores responsáveis pelo 

armazenamento e preservação 

digital dos dados. 

 LCMS – Gerenciadores para 

gestão do campus virtual 

suporte a todas as solicitações 

como ponto de entrada único. 

Clientes (desktop/móveis) 

responsáveis pelos 

armazenamento transitório e 

acesso remoto. 

 Middleware responsável pela 

comunicação multidirecional no 

ambiente. 

Comunicação wi-fi representada 

pelas redes disponíveis e 

colocadas ao alcance dos 

dispositivos móveis utilizados. 

 Aplicativos desenvolvidos para 

criação de conteúdo educacional 

multimidiático diferenciado. 

 

Figura 2 - Componentes sistema de aprendizagem móvel (Fonte: os autores) 

 

 Há pesquisadores que consideram que todo este processo de 

aprendizagem móvel ganhou maior visibilidade e iniciou uma revolução 

com a miniaturização dos dispositivos, a partir da união da 

aprendizagem com as transmissões televisivas (que pode ser 

considerado como um tipo de aprendizagem móvel, ainda que de 

mobilidade limitada). A partir daí os ambientes se tornam fiáveis, 

eficientes e fonte de renda para toda uma cadeia de negócios apoiada 

nos pequenos notáveis.  

 Eles são dispositivos que hoje tem como base os telefones 

celulares inteligentes e diversos níveis de aplicação da aprendizagem 
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móvel pontuais. Eles podem apresentar destinação específica ou 

generalidade. 

 Eles podem ser postos em uma hierarquia escalável, na medida 

em que novos dispositivos móveis são inseridos no mercado como 

resultantes da evolução tecnológica. Ela é acompanhada de perto e 

utilizada em tempo recorde, muitas vezes dando pouco tempo de 

acesso para as pessoas menos envolvidas.  

 Este é um caminho para o qual não se enxerga um retorno 

possível. Ele não deverá ser detido devido ao elevado interesse 

financeiro envolvido com cadeia de produção de iniciativas 

educacionais que se utilizam da aprendizagem móvel.  

 A linha de pesquisa mais em evidência, frente ao crescimento da 

computação móvel está relacionada com a definição de um modelo 

(ainda em construção) que permita avaliar a eficácia da utilização dos 

dispositivos móveis no ensino a distância. 

 Este ponto é considerado por Koole and Ally (2006) como um dos 

pontos em destaque no momento atual, cuja urgência está posta pelos 

usuários que exigem soluções rápidas para seus processos de  

 

 

 

 

formação complementar, considerada como algo que pode ser 

facilmente atingível com o uso da aprendizagem móvel.  

 Isto decorre da sua elevada flexibilidade em horários, locais de 

desenvolvimento e conteúdo a ser trabalhado para aquisição do 

conhecimento pretendido. O estudo sobre o tema é extenso e mais 

bem montado no acompanhamento a um curso, razão de deixarmos à 

cargo do leitor aprofundar o conhecimento no estudo dos autores do 
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estudo relacionado como apoio a este material. Os autores apresentam 

na figura 3, o modelo utilizado: 

  

  

 

 É possível observar a intersecção de três grandes áreas que são 

influentes no processo de avaliação. Desta forma, a figura representa 

um modelo escalável sobre o qual a avaliação da aprendizagem móvel 

pode ocorrer de forma mais completa, desenhada como armação 

escalável para avaliação quantitativa do fatores de êxito.  

 O primeiro grande círculo (nomeado A, situado na parte superior 

esquerda) leva em consideração a avaliação individual de cada 

dispositivo utilizado, combinado ao final, com o efeito somado com 

outros dispositivos que também foram utilizados. Não são levados em 

consideração os dispositivos disponíveis e não utilizados. 

 O segundo grande círculo (nomeado B, situado na parte superior 

direita)  leva em consideração aspectos pessoais de cada aprendente 

que consideram seu nível de aprendizagem cognitiva, sua experiência 

de vida, formação anterior e formas de aprender que ele apresenta. 

 O terceiro grande círculo (nomeado C, localizado na parte inferior 

central) representa a interveniência das redes sociais, comunidades de 

Figura 3 - Framework para aprendizagem móvel.  Fonte: adaptado dos autores 

Koole and Ally (2006). 
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aprendizagem, familiares e todas as pessoas que têm algum tipo de 

relacionamento com outro participante. 

 Estes círculos se interceptam criando quatro áreas de 

interferência secundárias AB – relacionada com o conteúdo de 

aprendizagem que deve ser mensurado de acordo com fatores 

intervenientes externos. A intersecção B-C está relacionada com 

questões de comunicação e interação social desenvolvida no ambiente. 

A área de intersecção A- C está relacionada com a computação social1, 

aqui tida como o desenvolvimento dos processos de interação social 

entre as pessoas, muitas vezes ignorados, devido ao privilégio dado 

aos aspectos tecnológicos. 

 Há uma área final de convergência das grandes áreas que 

representa a aprendizagem móvel com a visão de seus componentes. 

Todas as demais áreas representam elementos influentes no processo 

de avaliação da eficácia apresentada pelos programas de 

aprendizagem móvel. 

6.4 OS PRINCIPAIS DISPOSITIVOS 

6.4.1 COMPONENTES 

 Até o momento foram levados em consideração aspectos gerais 

sem particularizar nenhum dos dispositivos móveis. Para um 

conhecimento mais aprofundado sobre os dispositivos móveis mais 

comuns e mais conhecidos, vamos particularizar o estudo.  

 Existem uma série de dispositivos em desenvolvimento que ainda 

não tem aplicações claramente definidas e outros em questionamentos 

dialéticos, motivo para discussões sobre a aplicabilidade ou utilidade 

da mesma, caso já existam aplicações desenvolvidas. Antes de iniciar 

o detalhamento é importante reafirmar que a aprendizagem móvel não 

 

1 https://www.tecmundo.com.br/rede-social/3323-o-que-e-social-computing-.htm  

  

https://www.tecmundo.com.br/rede-social/3323-o-que-e-social-computing-.htm
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é em si mesma uma forma de oferta, ela pode funcionar aliada a todas 

as demais formas que influem desde a presencialidade (essência da 

aprendizagem em ambientes tradicionais) até o uso do distanciamento 

total (essência da aprendizagem eletrônica), passando pelos modelos 

híbridos (essência da aprendizagem mista).  

 O aluno acessa a instituição, professores e grandes bases de 

dados enquanto liga seu dispositivo a algum ponto com acesso à 

grande rede ou à alguma rede local interligada com a internet. Desta 

forma é basicamente possível considerar a rede WiFi como base de 

operação, com todo o aparato tecnológico desenvolvido. Os 

dispositivos mais utilizados recaem em uma taxonomia que aos poucos 

de torna conhecida formada por: 

 

• Dispositivos PDA (Personal Digital Assistant); 

• Netbooks; 

• Notebooks; 

• Pocket PCs 

• Tablet PCs; 

•  Smartphones em suas versões última geração, normalmente 

apoiados pelo sistema operacional Android, o mais vendido 

para os pequenos notáveis; 

• Outros dispositivos móveis, alguns de construção específica 

para determinadas tarefas; 

• Aumento relacionamento empresa x colaborador; 

• O papel do aluno; 

• O papel do professor; 

• Diminuição da resistência social. 

  

 Não vamos colocar em destaque os sistemas operacionais. Eles 

são muitos e com diferentes níveis de funcionalidade que, muitas 
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vezes, definem o sistema a ser adquirido. Este estudo individualizado 

coloca o foco em funções nas quais cada dispositivo pode ser utilizado.  

6.4.2 TELEFONES CELULARES 

 É o melhor exemplo que se pode apresentar quando se fala em 

mobilidade, considerando que pode ser utilizado a qualquer momento 

e em qualquer lugar. Seu preço geralmente é baixo (com algumas 

exceções). 

 A tecnologia que lhe dá suporte caminha para o 5G em nosso 

país e sua utilização privilegia usuários de qualquer idade. Ficam 

eliminadas praticamente quaisquer restrições, com a quebra das 

limitações de uso de streaming de vídeo, em conferências e lives 

transmitidas em tempo real. Textos, pequenas gravações tendem a 

atingir taxas de transmissão superiores aos 2Mbps em uso atualmente 

na maioria dos aparelhos. Jogos e competitividade dão aos celulares 

um dos principais pontos vantajosos, quando comparado com outros 

equipamentos. 

6.4.3 PDAS E POCKETPCS 

 Para atender necessidades de maior capacidade de 

armazenamento , entram no ar os PDAs e os PocketPCs. Por outro lado 

há uma maior quantidade de acessórios para estes dispositivos e um 

quase sem número de pequenos aplicativos, desenvolvidos aos moldes 

daqueles que tornaram atraentes os telefones celulares inteligentes.  

 Uma das aplicações mais utilizadas são aplicativos que tornam 

os PDAs em livros digitais, a exemplo dos ebooks vendidos pela 

Amazon e outros. Ele pode conter milhares de documentos 

representando pesquisas, artigos, livros que incluem links para visões 

externas multimídia.  
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6.4.4 OS TABLET PCS 

 No meio da caminhada surgem, quando da incorporação da 

tecnologia 3G da telefonia celular, os tablet pcs, considerada como uma 

evolução dos laptops e notebooks, o que segundo os autores deste 

estudo, é um fato que não corresponde à realidade, quando ela pode 

ser antevista de uma forma mais panorâmica. Eles podem migrar entre 

os notebooks e os desktops, funcionando como entrada para estes 

últimos.  

 As telas sensíveis ao toque representam um atrativo para muitas 

das pessoas que utilizam estes elementos de forma combinada. A 

partir daí diferentes pequenas aplicações de trânsito de dados podem 

ser realizadas tendo a própria tela do dispositivo móvel como 

dispositivo de entrada de dados, juntamente com as mesas 

digitalizadoras. 

6.4.5 APROFUNDAMENTO LIGAÇÃO EMPRESA E COLABORADOR 

 Esta é uma proposta que enxerga a utilização particular dos 

telefones celulares inteligentes interligados com as grandes redes 

internas e externas, livres ou de acesso controlado, mantidas pelas 

empresas. Esta abordagem é utilizada para criação de estruturas de 

comunicação internas.  

 Ela é estabelecida via uma rede de endereços eletrônicos das 

pessoas no ambiente corporativo, agregando todos os colaboradores 

em um projeto abrangente que permite que todos os participantes de 

iniciativas administrativas ou didática e pedagógicas acessem a 

empresa com utilização de seus celulares ou dispositivos móveis. Os 

problemas de comunicação colaboradores x empresa praticamente 

deixa de existir. 

 A única questão ou cuidado a ser tomado diz respeito ao tempo 

de ligação, para evitar gastos desnecessários pela manutenção ativa 

de estruturas ociosas. Em tempos de pandemia no qual a atividade 
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home office está posta em destaque esta estratégia está sendo muito 

utilizada.  

 Estas conexões poderão ser gratuitas (na maior parte dos casos) 

ou paga no caso de situações específicas, quando o nível de utilização 

de uso de recursos da empresa supere algum valor inesperado. É uma 

iniciativa em trânsito. 

6.4.6 UM NOVO PAPEL PARA OS ALUNOS  

 Conversas com diversos alunos, durante processos de avaliação 

da eficácia da proposta aprendizagem móvel, nos mostram um elevado 

grau de satisfação com as novas formas de efetivar suas atividades de 

aprendizagem com os dispositivos móveis, quando tem acesso ao 

ferramental e sabe como utilizar sua potencialidade. A perspectiva de 

eles mesmos construírem os seus conhecimentos, da forma como 

acham mais adequada é uma proposta altamente atraente. O aumento 

da mobilidade e a conectividade global da qual podem usufruir 

aumentam o nível de participação do aluno. 

 Este papel mais ativo envolve: 

• Liberdade na determinação do que querem aprender e 

como vão caminhar até o objetivo final; 

• Soltar as amarras da inovação e criatividade pela 

ausência de procedimentos, comportamentos e 

avaliação coercitiva do trabalho produzido; 

• Navegação por uma infinidade de cenários possíveis; 

• Caminhada para a aprendizagem informal e aberta. 

 É novo mundo que terá novas escolas, voltadas para a 

valorização dos processos de formação e nível cognitivo de 

aprendizagem, com respeito às diferentes formas de aprender. 

6.4.7 UM NOVO PAPEL PARA OS PROFESSORES 

 Alguns consideram mais apropriado uma mudança de designação 

alterando o nome de sua profissão para facilitadores. Este novo 
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profissional tem abertas as portas chegar cada vez mais próximo de 

aproveitar todo o potencial da aprendizagem móvel com o propósito 

de melhoria do ensino e aprendizado. São considerados como 

benefícios adquiridos pelos facilitadores: 

• Melhor remuneração devido ao aumento da capacidade 

técnica e tecnológica destes profissionais; 

• Maior aceitação social, com respeito ao seu importante 

papel na sociedade; 

• Maior colaboração para a implantação de iniciativas 

inovadoras devido ao elevado número de dispositivos aos 

quais poderá ter acesso e processo de formação 

diferenciada; 

• Colaboração, em nível globalizado para que a sociedade e 

a escola voltam os olhos para uma oferta de melhor 

qualidade dos processos de ensino, voltados para obter 

uma aprendizagem de alta qualidade. 

 Todos estes benefícios poderão levar os professores, da mesma 

forma com que fizeram com os alunos a adotar a aprendizagem móvel 

como a forma de aprendizagem do futuro. 

 

6.4.8 DIMINUIÇÃO DA RESISTÊNCIA SOCIAL 

 Até este momento falamos exaustivamente da aprendizagem 

móvel, seus benefícios e seus componentes. Precisamos analisar o 

principal fator resistência que a aprendizagem móvel enfrentou e 

venceu. Ainda é possível observar que, em alguns sítios algumas 

pessoas têm o mesmo pensamento.  

 Rosa (2015) comenta em seus estudos nos quais levanta a 

situação do m-learning em educação que a afirmação que a utilização 

dos dispositivos móveis em educação poderiam provocar distração nos 

alunos. Para além da distração a autora identifica resistência contra 

atitudes politicamente incorretas, tais como bullying e assédio sexual. 

 Esta foi, durante muito tempo, a pedra no sapato da 
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aprendizagem móvel e que chegou a atrasar em alguns casos que as 

iniciativas em seu entorno fossem multiplicadas. Os relatos mais 

recentes mostram que ele está em decréscimo e, aos poucos a 

modalidade ganha a confiança social, da famílias, mas pode ser 

incorretamente utilizada pelas instituições de ensino. No atendimento 

a um grande número de alunos por um pequeno número de 

facilitadores, reside uma das principais reclamações. 

 Mas, de uma forma geral, o fator resistência diminui na medida 

em que os telefones celulares, um dos dispositivos possíveis, se torna 

cada vez mais acessível não somente financeiramente, mas também 

de manuseio mais facilitado, apoiado por um grande número de 

tutoriais presentes na grande rede. 

6.4.9 ATITUDES E COMPORTAMENTOS E CONCLUSÕES 

 Não é o fato de ter a disposição todo um arsenal de dispositivos 

móveis que a aprendizagem móvel irá acontecer, de forma natural, 

como algo instintivo. É preciso que todas as pessoas envolvidas 

estejam comprometidas a aproveitar as novas oportunidades para 

ensino e aprendizagem.  

 Todos os campos estão abertos. O problema é que nem todas as 

pessoas sabem como navegar nos meandros das tecnologias ou a eles 

tem acesso.  

 O processo de exclusão digital somente poderá ser resolvido com 

interação ativa dos participantes envolvidos. De acordo com o ponto 

de vista que foi aqui colocado é possível compreender por que a 

modalidade de efetivação da aprendizagem móvel traz consigo grandes 

expectativas e, em alguns casos, é enxergada como o melhor método 

de aplicação de abordagens adaptativas, cooperativas e colaborativas. 

 Os alunos deverão trabalhar uns com os outros (peer instruction) 

utilizando as tecnologias de forma nunca antes imaginada. Os 

dispositivos móveis deverão ser utilizados em praticamente todas as 

etapas dos processos de ensino e aprendizagem.  
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 Este fato deverá levar os projetistas em diversos níveis a 

apresentarem soluções adequadas para desenvolvimento de todas as 

tarefas que são entregues para os alunos. É uma estrutura em 

crescimento e para a qual se enxerga grande aumento do número de 

benefícios para os participantes. 
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7 PERGUNTAS PARA O FUTURO 

7.1 OPORTUNIDADES 

 Tivemos diferentes ocasiões para falarmos de retorno financeiro, 

não o fazendo propositadamente, para evitar dar um viés comercial a 

um material com claros propósitos didáticos e pedagógicos. Mas não 

há como negar: a educação é um negócio e o aluno é um cliente. Por 

mais que se tente tapar o sol com a peneira esta é uma realidade 

inquestionável. O aporte financeiro trava qualquer reação contrária. 

 Porém, a qualidade do processo possível se ressalta com maior 

destaque e é preciso capitalizar esta força nada desprezível e motivar 

toda uma comunidade de educação, de forma a moldar um futuro no 

qual a utilização da aprendizagem móvel  facilite a aprendizagem para 

todos. 

 Porém, o aporte financeiro e barateamento do custo dos 

processos de ensino e aprendizagem não tem como significado que a 

aprendizagem móvel será utilizada em todos os casos, em uma etapa 

posterior a ser admirada como uma inovação notável, mais uma das 

maravilhas creditadas ao cérebro humano. É preciso que os espaços 

de educação abertos sejam reconhecidos e respeitados como uma real 

possibilidade de efetivar um processo de aprendizagem de elevada 

qualidade. 

7.2 ESTATÍSTICAS 

 Pappas (2017) em estudo desenvolvido para o instituto Elearning 

Industry  traz algumas previsões estatísticas para a aprendizagem 

móvel que se mostram de interesse para aqueles que irão trabalhar 

com a modalidade em foco. O autor trabalha com sete perspectivas 

que interessam a todas as pessoas que pretendem utilizar dispositivos 

móveis nos processos de ensino e aprendizagem. As pesquisas colocam 
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grosso modo indicativos que colocam previsões para efetivação da 

modalidade: 

 

• A modalidade apresenta alto crescimento em uso e é possível 

assinalar que 47% de todas as organizações utilizam dispositivos 

móveis em mais da metade de todos os negócios que desenvolve 

envolvendo formação de pessoas. A proposta em foco é entender 

a importância de fornecer o conteúdo móvel aos colaboradores; 

• Os resultados apresentam números que apontam para um 

volume de investimentos da ordem de 12,2 trilhões (números 

anteriores a 2017 e que devem ter sofrido significativo aumento 

com o surgimento da pandemia. Todos consideram que o uso de 

dispositivos móveis em educação chegou para ficar. O objetivo é 

oferecer aos colaboradores acesso constante à informação de 

modo que possam construir competências e habilidades, 

utilizáveis em quaisquer condições; 

• A mão de obra deve, segundo pesquisas desenvolvidas pelo 

ReportLinker2, voltado para estudo de novidades tecnológicas,  

dobrar ou triplicar antes do final de 2018. Estes números podem 

apresentar decréscimo devido à pandemia, mas com valores 

ainda aproximados, o que permite sua utilização até a próxima 

avaliação de novas tecnologias que devem surgir. Os 

colaboradores remotos passam a ter uma maior confiança devido 

à presença da empresa como pilar de sustentação ao processo. 

Eles passam a utilizar os celulares para comunicar-se com 

amigos, conduzir seus negócios e estender a sua base de 

conhecimento profissional. O seu smartphones  e outros móveis 

ajudam a aumentar a produtividade e adquirir a informação que 

necessitam, que podem ser obtidas sem que o colaborador tenha 

 

2 https://www.reportlinker.com/market-

report/ICT/597055/ICT?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jT7lS8IN4-

tC3Ph5VB_vdy5ndv86tuTvLOwBR2jWNtOLsMLk6m7nuBoCoBEQAvD_BwE  

https://www.reportlinker.com/market-report/ICT/597055/ICT?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jT7lS8IN4-tC3Ph5VB_vdy5ndv86tuTvLOwBR2jWNtOLsMLk6m7nuBoCoBEQAvD_BwE
https://www.reportlinker.com/market-report/ICT/597055/ICT?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jT7lS8IN4-tC3Ph5VB_vdy5ndv86tuTvLOwBR2jWNtOLsMLk6m7nuBoCoBEQAvD_BwE
https://www.reportlinker.com/market-report/ICT/597055/ICT?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jT7lS8IN4-tC3Ph5VB_vdy5ndv86tuTvLOwBR2jWNtOLsMLk6m7nuBoCoBEQAvD_BwE
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colocado os pés dentro do escritório, a partir de suas residências 

ou outras localidades que lhes seja mais adequada.  

• As pessoas esperam respostas a um toque. Isto conduz ao fato 

que a agilidade deve ser a meta mais buscada no futuro próximo. 

Aqui se está falando em uma agilidade que corresponde estar 

alerta ao que acontece no mercado para produzir, em tempo 

cabível, conteúdo significativo (aprendizagem significativa) às 

necessidades sociais e profissionais daqueles que utilizam a 

aprendizagem móvel; 

• Ainda baseado no relatório produzido, pesquisas desenvolvidas 

no Google mostram que cada vez mais as pessoas estão 

utilizando seus dispositivos móveis, ao invés de uso combinado 

com o seus desktops pessoais ou da empresa. O relatório aponta 

ainda que aumenta a aceitação do uso de dispositivos móveis, 

chegando a números não esperados de 40% do uso exclusivo 

dos smartphones e aplicativos os mais diversos. Temos a 

afirmação que vivemos em uma época em que todos podem 

aprender o que quiserem, da forma como quiserem, nos locais 

mais indicados, sempre que a necessidade surja (agilidade em 

ação). Todos os consultados consideram que os dispositivos 

móveis são mais convenientes e portáteis do que os seus 

desktops. Eles podem ser bons companheiros de viagem, a partir 

de diferentes pontos até atingir diferentes pontos. A integração 

da tecnologia se torna natural e seu uso mais intuitivo por 

estarem no dia a dia de cada um. 

• Entre as linhas de pesquisa voltamos a destacar o BYOD (Bring 

Your Own Device). Um novo grupo de colaboradores, voltados 

para formação de equipes altamente eficazes, que desenvolvem 

suas atividades de forma on-go e geralmente classificados como 

profissionais do conhecimento e que desenvolvem  o 

conhecimento de forma factual, preferencialmente ao 

desenvolvimento teórico (colaboradores práticos por excelência), 

com uso de todo o potencial das informações provenientes das 
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TDIC – Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, 

desenvolvidas com alto nível de motivação (extrínseca e 

intrínseca) e que estão interconectados aproveitando todos os 

desafios e oportunidades que um mercado em mutação coloca 

para todos os profissionais. O relatório Google citado na pesquisa  

base aponta que 70% destes profissionais modernos irão 

desenvolver os seus negócios diretamente nos computadores 

pessoais (afirmativa antecedente à pandemia, que poderá 

ampliar este percentual de forma ainda mais significativa). Com 

esta técnica os colaboradores superam dúvidas que colocam 

obstáculos de acesso às facilidades tecnológicas e o uso da 

metodologia BYOD passa a ser considerada como uma estratégia 

de alto valor para alavancar seu desenvolvimento profissional, 

por mais que isto aumente (o que realmente ocorre) a 

necessidade de segurança e privacidade), agora entregue sob 

responsabilidade da empresa, incluindo dados pessoais de seus 

colaboradores. Todos passam a saber e aceitar o fato que a 

aprendizagem móvel poderá lhes oferecerá os recursos que 

necessitam a qualquer hora, tendo acesso a todo um universo de 

informações esteja em estudo, com um cliente ou ainda, 

investigando uma questão importante para a solução de algum 

problema. 

• O relatório aponta para o fato que cada usuário deverá ser 

proprietário de mais de um dispositivo, podendo chegar a quatro 

ou mais deles. É uma forma de dar importância à mobilidade. A 

aceitação da aprendizagem ou suporte móveis cresce de forma 

visível. Os empregados ocupados precisam do acesso imediato a 

materiais de treino online ou que lhes dê as informações que 

necessitam em sua ação e prática profissional. Se um dispositivo 

falhar ou não for direito para a tarefa, sempre há um outro 

disponível. 

• A conclusão que fecha o relatório mostra que as pessoas utilizam 

os seus dispositivos móveis, em média 221 vezes por dia (dados 
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obtidos em relatórios do instituto Gartner). Ela verifica e-mails, 

acessa suas redes sociais, participa de jogos, assiste vídeos e 

busca informações que irá utilizar em suas atividades.  

 

 É fato comprovado ou comprovável que passamos grande parte 

de nossos dias interconectados de modo informal ou formal. Seguindo 

esta linha de raciocínio, fica mais facilitada a aceitação dos dispositivos 

móveis, como nossos novos companheiros de caminhada. Estejam eles 

em nossos celulares, em nossos relógios digitais, em nossos óculos e 

diversos outros dispositivos miniaturizados já existentes ou em fase de 

criação.  

7.3 DICAS DE USO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 O uso da mobilidade também está sujeita a uma série de normas 

e comportamentos que definem a mobilidade como uma metodologia, 

porém criada com a expectativa de máxima flexibilidade. Não 

precisamos viver com o manual em nossas mãos, fazendo tudo pelo 

livro (by the book). Mas é possível apontar algumas características que 

você deve verificar em seus dispositivos. 

 Em primeiro lugar é importante que seu pequeno companheiro 

seja utilizada como uma ferramenta para múltiplas atividades, por 

exemplo, como uma ferramenta de autoria responsiva que permita a 

criação de podcasts, screencast e outros aplicativos de grande 

utilidade.  Estes recursos são utilizados para criação de múltiplas 

soluções pelo próprio usuário (como prossumidores, aqueles que 

usam,  produzem e disseminam novos conhecimentos). O conteúdo é 

buscado em múltiplas localidades e utilizada em diferentes programas 

de formação. A maior parte dos instrumentos são utilizados tendo 

como pano de fundo o desenvolvimento não localizado de um sem 

número de atividades previstas nos sistemas de gestão. 
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 Em segundo lugar os equipamentos adquiridos devem prever um 

aumento na escalabilidade e elevada portabilidade com diferentes 

sistemas operacionais e linguagens, sem que a capacidade entre os 

diversos dispositivos seja disparatada. O nível de acessibilidade deve 

prever o uso de grande parte ou de todos os aplicativos colocados à 

disposição em um mercado crescente e com custos cada vez menores. 

A interface com o usuário também recebe cuidados e merece destaque.  

 Consideramos aqui que a primeira impressão é a que fica, tanto 

no dispositivo como um todo, como nos aplicativos desenvolvidos. 

Outro destaque importante diz respeito ao tempo de uso contínuo. 

Cursos com vídeos ou leituras que exijam tempo longo (30 minutos ou 

mais) podem e devem preferencialmente trocados por pequenos 

pedaços de informações (objetos de aprendizagem que não excedem 

conteúdo que compromete um tempo médio de 3 minutos), ainda que 

representem a divisão de um tema mais complexo. É importante 

valorizar a afirmativa: o mais simples é o mais bonito. A simplicidade 

e intuitividade de uma interface é a sua melhor recomendação, 

imediatamente seguida por elevado nível de usabilidade obtido nos 

acessos. 

 Em terceiro lugar a técnica WORM – Write One Read Many mais 

conhecida como reaproveitamento do que já foi feito e utilizado com 

sucesso. A técnica do dividir para vencer é característica dos objetos 

de aprendizagem e pode utilizar aspectos didático e pedagógicos, 

envolvidos com a desconstrução e reconstrução de conteúdos (enfoque 

da construção dialética de novos conhecimentos).  O desenvolvimento 

do conteúdo em um conjunto de pequenas atividades deve ser 

intencional e propositalmente apresentar diferentes formas de 

execução da mesma tarefa, com uso de diferentes mídias, voltada para 

efetivar um processo de reconstrução do conhecimento apoiado no 

pensamento crítico.  

 Observe que todas estas considerações não foram colocadas 

como suporte teórico, mas sim uma orientação direta ao que o 
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aprender fazendo conduza a atividades práticas que são estabelecidas 

em detrimento da busca de suporte teórico didático e pedagógico. 

7.4 PERGUNTAS FINAIS 

 O material que você teve oportunidade de acessar e esperamos 

que abra as portas da mobilidade em suas atividades sociais e 

informais ainda pode ser submetido a uma série de questionamentos. 

 

1) Por que devemos reconhecer o valor do uso de dispositivos móveis 

no desenvolvimento de atividades de aprendizagem? Para evitar 

que a aprendizgem móvel continue sujeita a fatores resistência 

totalmente improdutivos e venha a se tornar uma proposta de 

utilização desigual e mal distribuída. Os esforços precisam ser 

concentrados para transformar o uso de dispositivos móveis em 

aquisição de conhecimentos como uma força dinâmica capaz de 

impulsionar a qualidade da atividade de aprendizagem, dos 

processos educacionais que com eles são desenvolvidos. 

2) Por que devemos que não há como evitar sua caminhada em direção 

à aprendizagem aberta? Para facilitar que com o uso de dispositivos 

móveis poderá tornar possível aproveitar toda a força que os 

espaços não formais,  informais e abertos podem adquirir em 

processos de formação permanente e continuada, facilitando via 

acesso universal, a democratização que traz a possibilidade da 

efetivação da educação para todos; 

3) Porque devemos reconhecer a importância e aproveitar a sensação 

da ubiquidade presente em iniciativas desenvolvidas com 

dispositivos móveisno contexto dos ambientes nos quais os 

dispositivos móveis são utilizados? Para que esta ubiquidade, que 

na realidade é apenas uma sensação, possa criar diferentes pontes 

entre as pessoas e os processos de ensino e aprendizagem nos 

ambientes nos quais colaboradores e alunos transitam, incluindo 

colegas de turma, amigos das redes sociais, a própria rede social 
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em si mesma e a participação dos familiares. Há um congraçamento 

geral que pode atuar de forma sinérgica influenciando o aumento 

do nível de qualidade obtido nas iniciativas inovadoras de oferta de 

projetos educacionais que utilizam os dispositivos móveis como 

suporte e base de apoio. 

 A partir das considerações postas nos questionamentos finais é 

importante que novos questionamentos sejam colocados e que as 

respostas possam criar novas formas de ensinar e aprender em uma 

sociedade em fase de transição com mudanças profundas, que está 

colocando para todos o trabalho em um mundo novo que ainda é 

desconhecido para todos os pesquisadores. 

 Somente com uma participação comunitária ativa será possível 

direcionar as decisões que serão hoje tomadas pelos formuladores das 

políticas educacionais que podem definir os contornos da 

aprendizagem móvel. Com este desejo manifesto será possível criar 

iniciativas altamente contributivas para aumento do acesso aos 

processos de ensino e aprendizagem e da equidade e qualidade da 

educação para todos. 

7.5 UM OLHAR PARA O FUTURO 

 Este livro estava sendo escrito quando a pandemia teve a sua 

divulgação para o mundo. Ela suspendeu praticamente todos os 

estudos em desenvolvimento. Imediatamente após o impacto inicial, 

frente ao home office e o medo das pessoas de uma sociedade sem 

empregos, as atividades educacionais desenvolvidas na modalidade do 

EaD – Ensino a Distância deram um salto qualitativo em sua procura. 

 O que foi visto até o momento, devido ao fato de sua escrita 

desenvolvida com foco em aspectos práticos e funcionais, não perde 

significado. Ao contrário algumas colocações ganham força. Mas não 

se pode negar que algumas coisas mudaram. Já colocamos em alguns 

pontos que há a espera de um mundo novo pós-pandemia, também 
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denominado um novo normal e que poucas pessoas realmente se 

arriscam a colocar prognósticos sobre como será a sua configuração. 

O medo é evidente e escancarado e, mais uma vez aumentar as 

competências e habilidades, via programas de formação permanente e 

continuada são o refúgio que tem a preferência da maioria das pessoas.  

 O esperado retorno das situações e condições de lockdown prevê 

as coisas postas ao contrário e que atuam favoravelmente no sentido 

de diminuir a busca pelo conhecimento em ambientes tradicionais e 

destacar a continuidade dos processos de ensino e aprendizagem com 

o uso dos dispositivos móveis, como procuramos estabelecer no 

material de estudo apresentado. 

 O alerta de todos agora tem um direcionamento que é o alvo 

central das preocupações: reajustar os processos de formação dos 

professores, dos alunos, das redes sociais, dos amigos, dos familiares, 

todos reunidos para que este novo normal se aproxime o máximo 

possível do normal que foi vivenciado pelas pessoas durante sua vida 

até a ocorrência da pandemia. 

 As pessoas envolvidas com a tecnologia da informação deverão 

viver um tempo de vacas gordas. A chamada ao desenvolvimento de 

aplicativos explica como efetuar as tarefas mais simples e são as mais 

variadas. Elas podem partir de tutoriais sobre como utilizar 

corretamente a atividade de escovação dos dentes, até o 

desenvolvimento de pequenas peças para atendimento de 

necessidades de formação em robótica. 

 O último trimestre do ano 2020 deverá mostrar parte das 

pessoas esperando ações de um governo que não tem condições para 

solucionar os problemas da educação em nosso país, por não 

apresentar cultura necessária para tanto. A outra parte deve estar 

aflita na busca de novas formas de ensinar (professores e orientadores 

profissionais) e de aprender (alunos e pessoas em fase de 

requalificação de competências e habilidades exigidas para o novo 

normal.  
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 Devem surgir um sem número de pequenas e médias empresas, 

aqui denominada como startups sendo criadas para ter seu 

encerramento antes do primeiro ano de vida e uma ou outra, destinada 

muitas vezes por obra do destino, a serem transformadas em 

unicórnios as pequenas notáveis que alcançam o seu primeiro milhão, 

antes de completar o primeiro ano de existência. 

 Para além do home office que já domina o mercado antes do 

esperado final da pandemia, deve se estabelecer o homescholling para 

o qual a grande maioria dos professores e estudantes definitivamente 

não estão preparados. As novas salas de aula eletrônicas exigem a 

aprimoramento dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, de 

modo a transformar as interfaces complexas em pontos de acesso 

facilmente localizados e de navegação altamente chamativa, que 

sejam intuitivas e de alta usabilidade, como itens que atestam a sua 

qualidade.  A evolução no uso de dispositivos móveis deverá carregar 

junto consigo todas as abordagens (presenciais tradicionais, distância 

conectada, aprendizagem mista e aprendizagem eletrônica) sem 

escolha de credo, raça ou cor. 

 Tecnologias vestíveis, uso de 3D, realidade virtual, realidade 

aumentada, sistemas especialistas, inteligência artificial, robótica, 

gamificação com intuito de tornar a aprendizagem mais atrativa, irão 

compor um contexto que as atividades de ensino e aprendizagem 

nunca tiveram nas décadas anteriores. 

 Haverá um complicador com o que até pouco tempo era uma 

dúvida que se transforma em uma realidade amedrontadora para 

grande parte dos pais, o uso do Ensino a Distância (EaD) em processos 

de formação de crianças. Aqui o medo é maior que as dúvidas, mas 

elas tem a sua razão de ser. 

 O uso da telemedicina assusta a todos. Aqueles que já 

apresentam medo de entregar seus corpos e suas vidas para 

profissionais da saúde, devem aumentar o receio ao saberem que 

possivelmente serão atendidos por um robô ou por um médico em 
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férias no Hawaii. Os professores que tiverem medo, ao observarem 

este contexto, podem considerar estarem fora do mercado em poucas 

piscadas de pálpebras. Na conjuntura atual dos professores se espera 

deles muito mais do que foi exigido até agora e ainda que possam 

parecer mercenários, caso exijam a valorização de sua profissão. A 

saúde é um negócio e o paciente é um cliente, assim como a educação 

é um negócio e o aluno é um cliente. Assegurados os princípios éticos 

mínimos, não há como evitar esta inquestionável realidade. 

 Com a pandemia está posta em questão e efetivação, em sua 

totalidade da capacidade educativa desenvolvida com uso de recursos 

tecnológicos (dispositivos móveis). Estudos devem ser direcionados no 

sentido do levantamento destas questões. As questões de direitos 

autorais deve ser revista e novas formas de acordo devem ser 

estabelecidas. A proliferação de bibliotecas virtuais, REA – Recursos 

Educacionais Abertos, licenciamento CC – Creative Commons com 

entrega total aos professores e alunos é uma das perspectivas 

colocadas em foco. 

 A interação entra no rol das palavras-chave. A conversação 

didaticamente guiada retorna com força total, agora com 

recomendação do desenvolvimento de práticas efetivando o aprender 

a aprender, que traz junto consigo o aprender fazendo e na ponta do 

processo a aprendizagem ativa ou independente, sem que 

necessariamente o aluno tenha que efetivar a autoaprendizagem.  

 Ao contrário, a aprendizagem baseada em problema, 

desenvolvida em grupo, de forma cooperativa e colaborativa, traz ao 

palco técnicas diferenciadas tais como, por exemplo, o peer instruction 

ou aprendizagem pelos pares, com os alunos trocando ideias, soluções 

e desenvolvendo a capacidade crítica ao desenvolver o trabalho de 

avaliação do trabalho uns dos outros. 

 Sem nenhum elogio à pandemia é mister reconhecer que ela 

trouxe estas renovações de propósito de forma mais potente. Todos, 

ainda que não saibam exatamente o que fazer, e em que palco os atos 
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educacionais vão ocorrer, levam ao reforço da manutenção de 

estratégias educacionais diferenciadas, com a compreensão que novos 

comportamentos e atitudes são necessários. É possível observar que, 

ao contrário do que muitos esperavam, alunos desmotivados, 

desatentos e sem foco em seu estudo, apresentam comportamento 

totalmente diferenciado e oposto a esta expectativa negativa. O 

distanciamento social colocou as pessoas em sintonia consigo mesmas, 

com tendência ao aumento da aprendizagem ativa, com a diminuição 

do afastamento que era apresentado pelos agentes dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

 O antes combatido aspecto lúdico como capaz de trazer um nível 

de distração que afastava os alunos das atividades de aprendizagem é 

trocado pela utilização extensiva do aspecto lúdico. Os participantes de 

iniciativas educacionais trabalham conjuntamente utilizando jogos 

móveis que podem ser desenvolvidos a partir de qualquer estação 

interligada à internet.  

 O uso dos dispositivos móveis permite seu transporte para 

diferentes localidades e utilizado das formas e nos locais mais 

favoráveis às necessidades dos participantes, seja em tempo real ou 

com acesso a materiais previamente gravados. Conferências 

(webinars) transmitidos em uma via e lives com transmissão que 

permite contato online entre os participantes devem predominar e ser 

tratada como a cereja do bolo, a melhor solução para manutenção do 

afastamento social. 

 O desenho simplista das soluções está sendo sugerido como a 

maneira de atingir de forma facilitada, centrada nas crianças. Os jogos 

considerados como arrasa quarteirão (blockbuster) tem tempo de 

desenvolvimento e projeto demorados e de alto custo, nem sempre 

atendendo necessidades didáticas e pedagógicas para os quais foram 

projetados. 

 A pedagogia e a andragogia devem, finalmente, ter tratamento 

diferenciado, considerando objetivos diferentes dos processos 
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educacionais projetados. A conectividade deixou de ser uma esperança 

e investimentos estatais devem ser aplicados para que todas as escolas 

do país, não importa em que nível, estejam interligadas em rede, 

abrindo as portas para acesso ao conhecimento criado pelo gênio 

humano, que não pode, em hipótese nenhuma ser diminuído. 

 A separação entre os diferentes contextos sociais deve ser 

diminuído e os baixos percentuais apontados por Maciel (2020) 

somando que 46 milhões de brasileiros não tem acesso à grande rede, 

números que devem ser alterados. O crescimento das maiores 

potências indica que ele teve início no momento em que o acesso foi 

tornado massivo, principalmente em recursos que envolvem a 

educação. Quando focamos em um grande contingente de pessoas que 

tem acesso, observamos que 90 das crianças que tem acesso dominam 

as técnicas básicas para desenvolver suas atividades de pesquisa de 

forma satisfatória. 

 Esta é uma das principais razões para o desenvolvimento de 

aplicativos lúdicos, em grande número deles. A plataforma de 

gamificação kahoot é um dos exemplos mais utilizados. Mas há 

necessidade de uma boa utilização com variedade de propostas 

envolvendo desafios postos para os participantes, pare evitar que ela 

se torne de uso comum e perca parte ou totalmente o interesse das 

pessoas. 

 De forma mais específica o ensino superior, da mesma forma que 

em outros níveis, apresenta comportamentos e atitudes diferenciadas. 

Araújo (2015) em sua dissertação de mestrado traz um exemplo da 

utilização dos telefones celulares inteligentes no ensino superior onde 

a primeira revelação que pode surpreender é a baixa utilização atual, 

em ambientes nos quais as deficiências apontadas para a educação 

infantil, por exemplo, não são tão evidentes. Jovens e adultos trazem 

em sua bagagem lugar reservado e garantido para seu pequeno 

notável, um smartphone de maior ou menor valor. 
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 As pesquisas apontam que, quando em comparação com 

números internacionais ainda estamos longe de uma situação 

satisfatória de oferta sustentável. Há IES – Instituições de Ensino 

Superior em nosso país que ainda barram o uso dos celulares em sala 

de aula, impedindo a efetivação do BYOD como ferramenta de apoio 

decisiva na aquisição de novos conhecimentos. 

 Não podemos falar em celulares sem trazer junto a imagem das 

redes sociais, a participação de comunidades de aprendizagem e dos 

próprios familiares dos alunos, aumentando o congraçamento e 

levando a uma aprendizagem ativa mais efetiva. A autora aponta que 

o ingresso das redes sociais em educação está sendo altamente 

incentivado com desenvolvimento de todo um conjunto de aplicativos 

(Apps) de aspecto lúdico e utilização facilitada. 

 A conclusão se colocou em alinhamento com a expectativa: os 

smartphones e outros dispositivos móveis podem trazer grande apoio 

aos processos de ensino e aprendizagem diferenciados, desenvolvidos 

em ambientes virtuais, com uma participação social nunca antes 

imaginada nos níveis nos quais está ocorrendo. 

7.6 PARTE FINAL DA CAMINHADA 

 Se você chegou até aqui tem em mãos todos os recursos 

necessários. Da observação de diversas iniciativas nos quais 

parcialmente ou em sua integralidade, dispositivos móveis foram 

utilizados, podemos inferir um conjunto de recomendações finais que 

tornam possível a criação e aperfeiçoamento de conteúdos 

educacionais e melhores práticas a serem utilizadas. 

• O primeiro cuidado a tomar é evitar que o conteúdo seja não 

relevante ao contexto profissional no qual o aluno vai 

desenvolver suas atividades; 

• É necessário ter cuidados com a polissemia evitando o uso de 

termos que, da mesma forma, não apresentam significado 
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para o público-alvo ao qual o programa de formação está 

orientado; 

• Evitar utilizar, por motivos não justificáveis, todo o potencial 

que cada dispositivo móvel apresenta; 

• Não permitir que a informalidade elimine a necessidade de 

planejamento e determinados padrões de comprovada 

eficácia no uso de dispositivos móveis na educação; 

• Impedir que diferenças idiomáticas bloqueiem o acesso e 

compreensão do material colocado em disponibilidade aos 

interessados; 

•  Tornar os depósitos online existentes para preservação 

digital acessíveis para todos, a partir de qualquer localidade 

onde houver possibilidade de interligar os dispositivos móveis 

de forma integral; 

• Evitar problemas de licenciamento utilizando e indicando 

fontes que atuem como oferta REA – Recursos Educacionais 

Abertos ou CC – Creative Commons e ainda como materiais 

de domínio público; 

• Analisar o material oferecido evitando restrições de acesso 

relacionado a forma de apresentação, tamanho de tela e 

outros limitadores que podem surgir no desenvolvimento dos 

programas educacionais oferecidos; 

• Cuidar com aspectos sociais relevantes que direcionem o 

conteúdo e o projeto para respeito à igualdade de gênero para 

os estudantes móveis garantindo iguais direitos de todas as 

mulheres, todos os homens, todos os meninos e todas as 

meninas, orientando uma educação para independência e 

enriquecimento da vida em comunidade; 

• Analisar e estabelecer formas de atender necessidades de 

nivelamento tecnológico que, da mesma forma, garanta 

acesso igualitário aos processos; 

• Analisar o que o contexto oferece em termos de políticas para 

ampliação e melhoria das condições de conectividade, como 
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já colocada em destaque em outros pontos deste material de 

apoio; 

• Verificar se as estruturas montadas oferecem acesso 

igualitário a infraestrutura tecnológica de apoio, sem que não 

haja restrições à utilização das redes móveis (ver programas 

atuais montados pela Amazon e Google, para oferta de ligação 

de satélite em qualquer localidade na qual haja uma escola); 

• Dentro do possível, analisar a possibilidade de gratuidade ou 

custo mínimo, bancada por órgãos estatais ou por consórcios 

de empresas que atuam como organizações não 

governamentais ou atendimento a pessoas sem condições 

econômicos; 

• Estabelecer um bloqueio eficaz contra bullying, assédio e 

outras atitudes politicamente incorretas que podem impedir o 

uso dos dispositivos móveis em benefício do aumento do 

conhecimento dos participantes de iniciativas educacionais 

que utilizem os dispositivos móveis como base de apoio; 

• Proporcionar a efetivação da cidadania digital com 

desenvolvimento de políticas de utilização responsável (PUR) 

em detrimento das políticas de utilização aceitável (PUA) 

conforme preconizada e incentivada pela UNESCO destacada 

em seus trabalhos em favor das populações menos 

favorecidas no tocante ao desenvolvimento do processo de 

aquisição de novos conhecimentos, adquiridos com utilização 

da aprendizagem móvel; 

• Garantir a efetivação de um processo diferenciado de gestão 

educacional eficiente, comunicativo, com racionalização no 

desenvolvimento de tarefas e cuidados com a avaliação do 

processo evitando a promoção a níveis superiores de pessoas 

sem as mínimas condições de desenvolvimento das tarefas 

previstas em seu campo profissional, como acontece quando 

o corporativismo supera as questões éticas envolvidas; 
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• Facilitar a interligação das escolas, em todos os níveis com 

destaque para aquelas envolvidas com a educação nas 

primeiras séries, quando a ausência de atividades de 

socialização podem ocasionar problemas sérios em termos de 

formação social que podem ser diminuídas com a efetivação 

de contatos nos ambientes virtuais; 

•  Evitar caracterizar os portais educacionais voltados para a 

aprendizagem móvel como portais voltados para diversão e 

não para aquisição de conhecimento, o que pode colocar a 

perder os estudos desenvolvidos para efetivar um processo de 

aprendizagem com uso de dispositivos móveis de alta 

qualidade. 

 

 Relatórios atuais publicados pela UNESCO (2014) dispersos na 

referência citada levam a uma conclusão pouco crível algum tempo 

atrás: pela primeira vez na história o número de aparelhos móveis, 

interligados via internet, em sua grande maioria celulares inteligentes 

irá superar a população mundial. No relatório os técnicos ressaltam 

que apesar do que pode ser considerada como uma onipresença e dos 

diferentes tipos especiais de aprendizagem que elas podem apoiar, 

com frequência essas tecnologias são proibidas ou ignoradas em 

alguns sistemas formais de educação.  

 O fato revela um paradoxo tão inesperado quanto os números 

iniciais apresentados e uma perda de oportunidade que pode não se 

repetir com a frequência exigida pelo mercado. Os impressionantes 

números dos potenciais benefícios da aprendizagem por  meio  de  

aparelhos  móveis podem ser diminuídos. Tais benefícios se estão 

longe de serem uma solução para todos os problemas observados 

pela educação para pessoas com poucos recursos, representam o 

enfrentamento de um grande número de necessidades básicas em  

áreas  onde  os  recursos educacionais tradicionais são escassos.  
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7.7 MERCADO E ESPECIALISTAS ENVOLVIDOS 

 Como ocorre com as novas metodologias, técnicas, e melhores 

práticas, a sua utilização frequente, acelerada e crescente, cria um 

mercado de trabalho circunjacente. Por exemplo, a metodologia Big 

Data cria uma nova profissão, altamente remunerada no mercado: o 

analista de dados. Como a abrangência da aprendizagem desenvolvida 

com dispositivos móveis é muito mais ampla é possível investigar como 

irá ficar o mercado em termos de tipos de especialistas envolvidos.  

 Em primeiro lugar, o tamanho do mercado vai definir o maior ou 

menor interesse de profissionais para desenvolvimento de trabalhos. 

Diversos comentários e resultados apresentados nesta documentação 

constatam um mercado em crescimento e com elevada demanda de 

profissionais em diferentes áreas do conhecimento. O que era previsto 

para girar 8 trilhões de dólares , tem aumento que contraria muitas 

expectativas de encolhimento do mercado educacional. Até 2025 este 

valor deve aumentar o volume de investimentos para números que 

indicam investimentos na área de 38 milhões de dólares.(MOBILE 

LEARNING, 2015). 

 Este aumento não cria novos cargos, mas aumenta a demanda 

pela qualificação com exigência da efetivação de processos de 

formação permanente e continuada diferenciado, dos atores dos 

processos de ensino e aprendizagem efetivados com uso dos 

dispositivos móveis. É possível nomear uma lista de áreas nas quais o 

mercado tende a sofrer expansão e gerar demandas elevadas por 

profissionais qualificados: 

 

• Considerando as áreas de mineração e armazenamento a 

formação para gestão eletrônica de documentos e 

preservação digital, serão necessários profissionais 

qualificados e especialistas na área com características 

particulares para montagem de conteúdo; 
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• Captados e armazenados os dados devem ser tratados e para 

tal são utilizados os analistas de dados, que selecionam e 

ordenam a informação de acordo com necessidades 

específicas;  

• Na área da tecnologia da informação (TI) os desenvolvedores 

são postos frente ao desafio da aplicação de aplicativos para 

solução rápida de elementos pontuais. O desenvolvimento de 

aplicativos será a área de maior desenvolvimento no contexto 

da aprendizagem móvel; 

• Na área de desenvolvimento de projetos instrucionais e 

educacionais a criação de uma linguagem comum destes 

profissionais com os professores se mostra necessária. Ao 

necessitar de conteúdos multimídia, tanto os professores, 

quanto os projetistas educacionais, instrucionais e visuais, 

estão fora de sua zona de conforto, o que exige a formação 

para uma comunicação diferenciada; 

• Na área acadêmica os desenvolvedores de ferramentas de 

apoio para ambientes virtuais de aprendizagem deve ser 

objeto de preocupação, pois neles irá ocorrer a efetivação, 

controle e avaliação da aprendizagem móvel;  

• Profissionais de edição de vídeo receberão a incumbência de 

desenvolvimento de videoconferências, uma das principais 

ferramentas de apoio a serem criadas. 

 Todos estes profissionais devem receber formação específica 

para trabalho com dispositivos móveis. A criatividade ganha destaque 

considerando a inovação do processo e o envolvimento de 

praticamente todas as formas de oferta de atividades de ensino e 

aprendizagem, no uso dos dispositivos móveis. 
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A obra traz para a sociedade, instituições de ensino, 

professores e alunos, orientações sobre o 

desenvolvimento de iniciativas em novos ambientes 

de ensino e aprendizagem, com forma diferenciada de 

oferta do processo de ensino e aprendizagem com uso 

da metodologia denominada: aprendizagem móvel 

(m_learning). Há uma série de recomendações para 

construção e avaliação de um projeto. Foi efetivado 

um passeio sobre diferentes metodologias ativas com 

dicas sobre sua utilização. 
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