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Apresentação
Material elaborado para a capacitação continuada de Docentes e TAEs em TDIC, via
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Sociedade Tecnológica

✓ Atravessada pelas tecnologias
✓ Contração do espaço do tempo
✓ Compreensão da realidade pela digitalização da vida
✓ Turbilhão de estímulos sensoriais e cognitivos
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O que é MOBILE LEARNING?

(...) entende-se que a aprendizagem móvel é a obtenção de

conhecimento e habilidade por meio da utilização de dispositivos móveis

em qualquer lugar e hora que resulta em uma alteração no

comportamento cognitivo do aluno. Estas tecnologias são consideradas

suporte à aprendizagem, principalmente quando o aluno está em

movimento em qualquer espaço e tempo, uma vez que pode oferecer

mais oportunidades para realizar atividades específicas em locais

diversos, devido à facilidade de captura, armazenamento e

compartilhamento de informações e com isso melhorar a continuidade e a

espontaneidade do acesso à informação e interação entre diferentes

contextos de aprendizagem (NASCIMENTO, 2016, p. 42).

Fonte: NASCIMENTO, K.A.S. MC-Learning: Práticas colaborativas na escola com o suporte da tecnologia móvel (2016)



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

E-LEARNING

Imagens: pngwing



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Mobile Learning 

Imagens: pngwing



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Educador do Século XXI 

Imagens: pngwing



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Mobile Learning

Imagens: pngwing



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Mobile Learning

Imagens: pngwing



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Propriedades dos Dispositivos Móveis

Fonte:KEARNEY, M.; SCHUCK, S.; BURDEN, K.; AUBUSSON, P. Viewing mobile learning from a pedagogical perspective. Research in 

learning technology, v. 20, 2012. Disponível em http://journals.co-action.net/index.php/rlt/article/view/14406

Portabilidade

Kearney et al. (2012) identificaram cinco características de 

dispositivos móveis que dialogam especialmente com a educação: 

Acesso sem fios

Diferentes locais

Interatividade Social

Trocas de informações

Colaboratividade

Diferentes ecossistemas 

presencial ou virtual
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Propriedades dos Dispositivos Móveis

Fonte:KEARNEY, M.; SCHUCK, S.; BURDEN, K.; AUBUSSON, P. Viewing mobile learning from a pedagogical perspective. Research in 

learning technology, v. 20, 2012. Disponível em http://journals.co-action.net/index.php/rlt/article/view/14406

Contexto Sensível

Kearney et al. (2012) identificaram cinco características de 

dispositivos móveis que dialogam especialmente com a educação: 

Recolhimento de 

informações relativas 

ao local e ao tempo, 

além de preferências 

dos usuários.

Conectividade

Redes de compartilhamento 

de comunicação entre 

diferentes dispositivos
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Propriedades dos Dispositivos Móveis

Fonte:KEARNEY, M.; SCHUCK, S.; BURDEN, K.; AUBUSSON, P. Viewing mobile learning from a pedagogical perspective. Research in 

learning technology, v. 20, 2012. Disponível em http://journals.co-action.net/index.php/rlt/article/view/14406

Individualidade

Kearney et al. (2012) identificaram cinco características de 

dispositivos móveis que dialogam especialmente com a educação: 

Customização da 

experiência do usuário 

e de sua aprendizagem
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Características do MOBILE LEARNING?

Segundo Keskin e Metcalf (2011) consideram que m-learning

compreende todo o tipo de aprendizado no qual o estudante não

está detido a um local fixo ou específico, mas em qualquer

lugar, desde que mediado pelas tecnologias móveis.

Fonte: KESKIN, Nilgun Ozdamar; METCALF, David. The current perspectives, theories and practices of mobile learning. TOJET: The 

Turkish Online Journal of Educational Technology, v. 10, n. 2, 2011.

Ubiquidade / Computação Ubíqua
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Características do MOBILE LEARNING?

Fonte: TRAXLER, John. Students and mobile devices. Research in Learning Technology, v. 18, n. 2, 2010.

Diferentes Contextos 

“For each learner, the nature of “mobility” has a variety

of connotations and these will colour conceptualisations

of mobile education. It may mean learning whilst

traveling, driving, sitting, or walking; it may be “hands-

free” learning or “eyes-free” learning. These

interpretations impact on the implementation and hence

the definition of mobile learning”. Traxler (2009, p. 15)
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Tipos de Aprendizagem

Geralmente, a diferença entre formal, não formal e

informal é estabelecida tomando por base o

espaço escolar.“ Assim, ações educativas

escolares seriam formais e aquelas realizadas

fora da escola não formais e informais”

(MARANDINO;SELLES; FERREIRA, 2009,

p.133). Segundo as autoras, nos

países de língua inglesa, o termo “não formal”,

quase não é utilizado. São consideradas como

informais as ações realizadas em outros locais

diferentes da escola. Enquanto nos países latinos

e Lusófonos, os termos, “não formal” e “informal”

são aplicados à educação, sendo o primeiro

associado a instituições como museus, centros
culturais, ONGs, e o segundo, a mídias

Aprendizagem Formal 

Aprendizagem Não Formal 

Aprendizagem Informal

Fonte: NASCIMENTO, K.A.S. MC-Learning: Práticas colaborativas na escola com o suporte da tecnologia móvel (2016)
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Características do MOBILE LEARNING?

Fonte: https://www.iberdrola.com/talentos/o-que-e-m-learning-e-vantagens

Flexibilidade 

Facilidade 

Interatividade 

Multifuncionalidade 

Acessibilidade  

24x7x365  

Feedbacks imediatos  

Personalização
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História e Evolução do Conceito
Nos últimos anos, o emprego de dispositivos móveis
para o desenvolvimento da aprendizagem têm
ocupado um espaço de relevância, seja na educação
forma ou informal.

A evolução do m-learning pode ser dividida
em 3 fases, segundo Pacher, Bachmair e
Cook (2010):

Fase 01

Fase 02

Fase 03

Centrada no Dispositivo 

Centrada na aprendizagem 
fora da sala de aula

Centrada na mobilidade do 
aluno
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Início em meados dos anos 90

Aprendizagem Centrada no Dispositivo Móvel

Fase 01

Concentrou-se nos dispositivos:
PDAs, laptops e telemóveis

Esta primeira fase faz uso produtivo das 

possibilidades de dispositivos móveis e 

tecnologias como e-books, sistemas de 

resposta em sala de aula, computadores 

portáteis em salas de aula, dispositivos de 

registro e objetos de aprendizagem 

reutilizáveis (p.30)

Fonte: PACHER, BACHMAIR. Mobile Learning: estrutures, agency, pratices. Springer, 2010

Personal digital 

assistants (sigla 

PDA), em 

português 

assistente pessoal 

digital, também 

chamados de 

handhelds ou 

palmtops
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Pesquisa de Perry (2003)

Aprendizagem Centrada no Dispositivo Móvel

Fase 01

Perry (2003) descreve um projeto do Reino Unido que ocorreu em 
2002-2003 no qual 150 professores em 30 escolas na Inglaterra 
receberam uma seleção de dispositivos, principalmente PDAs, para 
avaliar. 

VANTAGENS DESVANTAGENS
Portabilidade, tamanho, custo (relativo a 

laptops), duração da bateria (relativo a 

laptops) e uso externo

Tela pequena, possivelmente não robusta o 

suficiente para escolas; falta de suporte 

técnico, perda de dados, devido a problemas 

de bateria; e problemas de ligação a redes .

Fonte: PACHER, BACHMAIR. Mobile Learning: structures, agency, pratices. Springer, 2010
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Aprendizagem Centrada no Dispositivo Móvel

Fase 01

Fonte: PACHER, BACHMAIR. Mobile Learning: structures, agency, pratices. Springer, 2010



Centrada na apredizagem fora da sala de aula

Fase 02

A segunda fase tem como
foco a aprendizagem fora da
sala de aula que somente é
possível pela sofisticação da
omnipresença dos
dispositivos que pode ser
utilizados em diversos
ambientes não escolares,
tais como viagens de campo,
visitas a museus/memoriais,
visitas a zoológicos, parques
botânicos, dentre outros.

Fonte: PACHER, BACHMAIR. Mobile Learning: structures, agency, pratices. Springer, 2010



Centrada na apredizagem fora da sala de aula

Um conjunto de ferramentas para capturar e anotar eventos

Fase 02

Tomando o caso do Reino unido, vale mencionar o projeto ‘HandLeR’ (Handheld 

Learning Resource). O mesmo fortaleceu a interface com o usuário e as 

funcionalidades para viagens de campo. Tendo 4 principais aperfeiçoamentos:

Foram 
aperfeiçoadas e 

criadas  
funcionalidades 

como:

Um navegador da web.

Um gerenciador de banco de dados para organizar e relacionar 
os eventos como uma estrutura de conhecimento 

Um gerente de comunicações para suportar comunicação síncrona de voz 
e dados e compartilhamento assíncrono de conhecimento

um gerente de comunicações para apoiar a comunicação 
síncrona de voz e dados e o compartilhamento assíncrono de 
conhecimento

Fonte: PACHER, BACHMAIR. Mobile Learning: structures, agency, pratices. Springer, 2010



Centrada na mobilidade do estudante

Aprendizagem de realidade mista

Fase 03

A terceira fase é caracterizada por um foco na mobilidade do aluno, na concepção ou a 

apropriação de espaços de aprendizagem e na aprendizagem informal e ao longo da 

vida. Três possibilidades importantes podem ser distinguidas: aprendizagem de 

realidade mista, aprendizagem sensível ao contexto e aprendizagem ambiente.

Aprendizagem sensível ao contexto

Aprendizagem ambiente.



Centrada na mobilidade do estudante
Aprendizagem de realidade mista

Fase 03

• Busca aumentar uma construção de significado do aluno, permitindo 

que eles participem de um ambiente rico em mídia, em vez de ver o 

aluno como consumidor de conteúdo.

• O aumento é pretendido aqui como uma noção positiva e não como 

uma compensação de deficiências

• Novos ambientes e visualizações são criados onde os ecossistemas 

de aprendizagem física  (presencial) e digital (virtual) interagem e se 

completam sincronamente. 

• Há o estímulo a produção de conteúdos em primeira mão, através 

dos dispositivos móveis em múltiplos contextos de aprendizagem. 

Fonte: PACHER, BACHMAIR. Mobile Learning: structures, agency, pratices. Springer, 2010



Centrada na mobilidade do estudante
Aprendizagem de realidade mista

Fase 03

Por exemplo, um usuário com um 

telefone com câmera e um software 

de leitura gratuito podem escanear 

códigos de resposta rápida (QR) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Cod

e) e convertê-los automaticamente 

em URLs, pequenos livros, imagens 

ou vídeos etc. Este ato de vincular 

objetos do mundo físico é 

conhecido como "hiperlink do 

mundo físico". Os usuários podem 

gerar e imprimir seu próprio QR 

Codifica e cria seus próprios 

ambientes físicos de aprendizagem 

muito rapidamente (pag. 41-42)

Fonte: PACHER, BACHMAIR. Mobile Learning: structures, agency, pratices. Springer, 2010



Centrada na mobilidade do estudante

Fase 03

Fonte: PACHER, BACHMAIR. Mobile Learning: structures, agency, pratices. Springer, 2010

Aprendizagem sensível ao contexto

Possibilita que os alunos se engajem na construção de significado 

através de uma prática interativa (DOURISH, 2044).  

"Interações" é considerado aqui um termo 

que engloba conversas e atos 

comunicativos não verbais, como gestos e 

cliques do mouse, etc. serviços, já utilizados 

pelos serviços de emergência, que utilizam 

sistemas e ferramentas capaz de detectar a 

localização física exata do dispositivo móvel



Centrada na mobilidade do estudante

Fase 03

Fonte: PACHER, BACHMAIR. Mobile Learning: structures, agency, pratices. Springer, 2010

Aprendizagem sensível ao contexto

Por exemplo, se um aluno estiver na frente

de uma pintura de Picasso em uma galeria

de arte, o sistema de reconhecimento de

localização pode oferecer a transferência de

informações básicas sobre a pintura e o

artista. Além de serviços como encontrar

lugares e dar direções, os sistemas com

reconhecimento de localização também

podem ajudar a identificar potenciais

interagentes na proximidade física do aluno.

Os sistemas sensíveis ao contexto estão

cientes das atividades dos alunos e podem

assim se oferecer para dar assistência.



Centrada na mobilidade do estudante

Fase 03

Fonte: PACHER, BACHMAIR, COOK. Mobile Learning: structures, agency, pratices. Springer, 2010

Aprendizagem Ambiente
Tem o seu foco no enriquecimento 

ambiental, através da inclusão de 

artefatos digitais para aumentar o 

ambiente o ambiente literalmente

A realidade aumentada, pela 

inserção de elementos a realidade 

física, pode ser um bom exemplo

Além disso, a mera inserção de 

informações que podem surgir para 

o usuário a medida que o mesmo 

se movimenta em um espaço físico, 

também são alternativas. 

Um protótipo Nokia telefone com 

câmera, equipado com sensores e 

MARA (Fonte: Centro de Pesquisa 

da Nokia em 

http://research.nokia.com/files/mara

obj.bmp)

Imagem: PACHER, BACHMAIR, 

COOK, 2010

http://research.nokia.com/files/maraobj.bmp
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Os cursos encontrados na Plataforma
PlaforEdu poderão te ajudar, de forma 
abrangente e qualificada, diversas temáticas que 
corroborarão no desenvolvimento de suas 
competências no campo do MOBILE LEARNING 
ou APRENDIZAGEM MOVEL
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