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RESUMO 

Atualmente é trivial observar que a Tecnologia da Informação e Comunicação Móvel e Sem fio 

(TIMS) e seus recursos estão em toda parte, sendo fácil perceber a influência de celulares, 

smartphones, tablets e outros na sociedade, permitindo conectividade, mobilidade e 

portabilidade, independentemente do tempo e do espaço. A EaD também segue evoluindo, e 

baseada nas TIMS, chega a já reconhecida aprendizagem ubíqua (u-learning). No entanto, 

pesquisas alertam para a utilização maciça de sistemas de EaD tradicionais, configurando-se 

em ambientes de aprendizagem estáticos, nos quais diferentes perfis de estudantes são expostos 

a um mesmo conjunto de material didático, uma mesma interface e fazendo acreditar até, na 

mesma disponibilidade de recursos tecnológicos. Essas mesmas pesquisas indicam a 

necessidade de se aprimorar técnicas de ensino-aprendizagem, que permitam o 

desenvolvimento de capacidades relacionadas ao u-learning para o alcance da aprendizagem 

significativa. Sendo assim, esta pesquisa propõe a adaptação do AVA Moodle ao u-learning e 

um modelo para técnicas de ensino-aprendizagem, sobre os quais se pode estabelecer processos 

instrucionais. Neste sentido, recursos e tecnologias relacionados ao u-learning foram 

levantados, o conceito de Sabedoria Digital é apresentado como fundamento para o 

desenvolvimento de capacidades relacionadas à utilização de recursos tecnológicos voltados ao 

ensino e à aprendizagem, e o Conectivismo é divulgado como nova teoria da aprendizagem, 

levando em consideração os novos papeis e perfis de estudantes/aprendizes e 

professores/tutores na atual era digital. Ante os procedimentos metodológicos da presente 

pesquisa, foram realizados levantamentos bibliográficos para aprofundar a compreensão e 

consequente embasamento para a adaptação do AVA Moodle ao u-learning e a estruturação, 

descrição e aplicação de um modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas 

ao u-learning como prova de conceito. A abordagem adotada nesta pesquisa foi qualitativa e 

quantitativa. Finalizando o experimento, a avaliação da aquisição da aprendizagem significativa 

em ambiente de u-learning foi realizada considerando elementos tais como conhecimentos 

prévios de estudantes/aprendizes, preferências, objetos do mundo real, dentre outros. Os 

resultados da comparação entre cenários antes e depois das adaptações, indicam que há 

possibilidade do alcance da aprendizagem significativa em função do u-learning por meio de 

técnicas de ensino-aprendizagem apropriadas. 

Palavras-chave: Adaptabilidade. Práticas de ensino-aprendizagem. Educação a Distância.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

Currently it is trivial to note that the Information Technology and Mobile and Wireless 

Communication (TIMS) and its resources are everywhere, being easy to notice the influence of 

mobile phones, smartphones, tablets and others in society, allowing connectivity, mobility and 

portability, regardless time and space. The distance education also is evolving, and based on 

TIMS, reaches the already recognized ubiquitous learning (u-learning). However, researches 

alert for the massive use of traditional distance education systems, setting in static learning 

environments in which different profiles of students are exposed to the same set of educational 

materials, the same interface and making believe even in the same availability of technological 

resources. Those surveys indicate the need to improve teaching and learning techniques that 

enable the development of skills related to u-learning to achieve meaningful learning. Thus, 

this research proposes to adapt the VLE Moodle to u-learning and a model for teaching and 

learning techniques, on which one can establish instructional processes. In this sense, 

resources and technologies related to u-learning have been raised, the Digital Wisdom concept 

is presented as the foundation for the development of skills related to the use of technological 

resources devoted to the teaching and learning, and Connectivism is disclosed as a new 

learning theory taking into account the new roles and profiles of students / learners and 

teachers / tutors in the current digital age. Before the methodological procedures of this 

research, literature surveys were conducted to deepen understanding and build a consistent 

basis for the adaptation of the VLE Moodle to u-learning and the structuring, description and 

application of astrategic model for teaching and learning techniques aimed at u-learning as 

proof of concept. The approach adopted in this research was qualitative and quantitative. 

Finalizing the experiment, the assessment of the acquisition of significant learning in u-learning 

environment was performed considering elements such as previous knowledge of students / 

learners, preferences, real-world objects, amongst others. The results of the comparison 

between scenarios before and after the adjustments, indicate that there is a possibility of the 

scope of meaningful learning as a function of u-learning through appropriate teaching-learning 

techniques. 

 

Keywords: Adaptability. Teaching and learning practices. Distance Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na atual conjuntura, redes (como a Internet e a computação móvel) e a Educação a 

Distância (EaD) já despontam notoriamente como impulso aos processos de ensino-

aprendizagem. As redes pela sua já conhecida capacidade de colaboração e compartilhamento, 

e a EaD por permitir a superação de barreiras como tempo e espaço. 

Sendo assim, pesquisas indicam que soluções derivadas da computação ubíqua1, além 

de ajudar na interação com familiares, amigos e negócios, aparecem como empolgantes e 

inovadores recursos para a promoção da aprendizagem, trazendo benefícios pedagógicos que 

vão mais além do que a facilitação da compreensão de conteúdos e superação de barreiras como 

as do espaço e do tempo (PRENSKY, 2009; SIMS, 2012; MATTAR, 2012).  

No entanto, essas mesmas pesquisas alertam para a necessidade de se perceber a 

singularidade de cada estudante chamando a atenção para elementos tais como experiências, 

conhecimentos, aptidões e preferências, divulgando então, que os sistemas de EaD tradicionais 

expõem para diferentes perfis de estudantes um mesmo conjunto de material didático, uma 

mesma interface e supõem até, a mesma disponibilidade de recursos tecnológicos.  

Não obstante, a propagação da Tecnologia da Informação e comunicação Móvel e Sem 

fio (TIMS), chama a atenção tanto pela fusão com outras tecnologias tais como a sensibilidade 

ao contexto e a computação ubíqua, quanto pelos benefícios proporcionados à EaD, dando 

suporte ao surgimento do u-learning (ubiquitous learning). 

Já que a Educação deve ser tão atual quanto a própria pedagogia, deve se adequar em 

função das mudanças na sociedade (VERAS, 2011). Percebe-se a pungente necessidade de 

incentivar professores e estudantes, e para muitos destes, apresentar, o quanto recursos 

tecnológicos são úteis e eficientes quando voltados à Educação, proporcionando um novo 

aprender a aprender e consequente aprender a ensinar, em uma retroalimentação do ciclo ativo 

que o ensino-aprendizagem apoiado pelo avanço tecnológico sugere. 

 

 

                                                 
1 A computação ubíqua pode ser conceituada como a capacidade de computadores embarcados no 

ambiente (em qualquer lugar, em qualquer tempo e com qualquer dispositivo) de configurar e ajustar aplicações, 

de forma imperceptível para o usuário, para atender necessidades dele e de seus dispositivos 

(SATYANARAYANAN, 1996, SAHA; MUKHERJEE, 2003). 
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1.1 Motivação 

A experiência em docência da autora da pesquisa possibilita a percepção de 

tutores/professores – Imigrantes Digitais – seja na educação formal, seja na 

capacitação/atualização profissional, sem a devida habilidade com os recursos e alternativas 

que as TIMS dispõem para aprimorar e efetivar o processo de ensino-aprendizagem, chegando 

até a ignorar o quão úteis e assistencial estes são, a exemplo dos dispositivos móveis, da 

comunicação sem fio e mais recentemente, a computação ubíqua.  

O trabalho executado em salas de aula, virtuais ou presenciais, permite reflexões tais 

como: estudantes e docentes terão que se “desconectar” do mundo lá fora ao adentrarem em 

ambientes educacionais, sem aproveitar dali nenhuma facilidade em prol do ensino e/ou da 

aprendizagem? Novas técnicas também poderão ser apresentadas aos docentes – Imigrantes ou 

Nativos Digitais – como proveitosa oportunidade de reaprender a ensinar? 

Esta percepção é apoiada no que declara Prensky (2001, p.2): “os Imigrantes Digitais 

preferem antes os seus textos ao invés de gráficos ou jogos como é peculiar aos Nativos 

Digitais.” E segue o autor informando que eles (os Imigrantes) não acreditam que possam 

ensinar ou aprender de forma divertida, dinâmica e interativa, até mesmo porque, em muitos 

casos, não foram nem sequer apresentados a tais recursos. 

 Neste sentido, é simples supor que os Imigrantes Digitais também não tenham 

motivação para utilização das atuais tecnologias senão pelo incentivo, mas, como oferecer este 

incentivo? 

Apesar dos termos “Nativos Digitais” e “Imigrantes Digitais” serem consideravelmente 

úteis, uma vez que permitem uma distinção relacionada à utilização de tecnologias entre 

gerações coexistentes em ambientes educacionais, atualmente, Prensky (2009) indica que esta 

distinção se torna cada vez menos relevante, visto que o desenvolvimento tecnológico na era 

digital se torna mais profuso e acessível.  

Assim, chamando a atenção para o perfil intelectual de uma geração, na qual predomina 

a utilização praticamente uniforme das TIMS, Prensky (2009) sugere um novo princípio de 

distinção chamando-o de “Sabedoria Digital”, fazendo então dupla referência: a primeira diz 

respeito à sabedoria em saber usar a tecnologia para expandir a capacidade cognitiva natural de 

cada indivíduo, tais como a de resolver problemas, de discutir, comparar e avaliar perspectivas 

e a segunda refere-se ao saber fazer uso acertado desta tecnologia.  
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Percebe-se então, a necessidade de se empregar TIMS de forma mais sábia e estruturada 

para se alcançar os objetivos educacionais, como a aprendizagem significativa, com eficiência 

e eficácia, aproveitando a utilização dos já tradicionais meios tais como smartphones, tablets, 

notebooks, entre outros. 

Ao mesmo tempo em que se julga necessário responder a perguntas tais como: Como as 

TIMS, aproveitando o uso dos já tradicionais meios tecnológicos, podem colaborar 

efetivamente com o processo de ensino-aprendizagem na EaD? Qual a melhor maneira de unir 

em utilização estes recursos? Existem indicadores e/ou métricas que orientem a utilização e/ou 

avaliem ferramentas para EaD utilizando estas novas tecnologias? Quais os impactos 

produzidos pela adequação de recursos como o u-learning e tecnologias como consciência ao 

contexto e computação móvel e sem fio na Educação a Distância? 

Sendo assim, neste trabalho é levantada a hipótese de que a adaptação ao u-learning 

aliada às técnicas de ensino-aprendizagem, pode promover o alcance da aprendizagem 

significativa com mais eficiência e eficácia e ainda habilitar o desenvolvimento de habilidades 

como a sabedoria digital. Para tanto, são delineados objetivos como segue. 

1.2 Objetivos 

Na conjuntura apresentada, este trabalho visa contribuir com a atualização do cenário 

da EaD, considerando não apenas ambientes de ensino-aprendizagem, como também ambientes 

do mundo real, pesquisando critérios, indicativos, técnicas e métodos aplicados ao u-learning 

para a promoção da aprendizagem significativa. Assim sendo, este trabalho tem como objetivos: 

1.2.1  Objetivo Geral  

 Promover a adaptabilidade em AVA integrando recursos computacionais ubíquos e 

técnicas de ensino-aprendizagem baseadas no u-learning. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

Apresentam-se a seguir os objetivos específicos, por meio dos quais será possível atingir 

o objetivo geral desta pesquisa. 

 Caracterizar tecnologias voltadas ao u-learning; 

 Levantar técnicas e aspectos metodológicos de ensino-aprendizagem aplicados ao u-

learning;  
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 Levantar métricas e/ou indicadores relacionados à utilização de metodologias e 

tecnologias voltadas ao u-learning; 

 Definir um conjunto de recursos adicionais para adaptação de AVA ao u-learning; 

 Implementar um conjunto de recursos adicionais para adaptação de AVA ao u-learning; 

 Integrar o questionário SEDECA ao AVA, afim de levantar elementos do contexto do 

aprendiz; 

 Apresentar técnicas de ensino-aprendizagem aplicadas ao u-learning que incentivem o 

desenvolvimento da sabedoria digital e o alcance da aprendizagem significativa; 

 Analisar o alcance da aprendizagem significativa por meio do AVA adaptado ao u-

learning e das técnicas desenvolvidas. 

1.3 Justificativa 

Enquanto a disponibilidade de tempo caminha na direção inversa da variedade e 

velocidade da informação, alargadas mais que a capacidade de acompanhamento dos 

indivíduos, fica para a Educação a Distância (EaD) a tarefa de buscar métodos eficientes e 

eficazes para melhorar a absorção e a disseminação do conhecimento (VERAS, 2011).  

Observar que as TIMS e seus recursos estão em tudo, é atualmente tão trivial quanto a 

percepção do seu uso na Educação, bastando um leve olhar do mais leigo observador para 

perceber a influência de computadores, celulares, smartphones e tablets no cotidiano de 

crianças, jovens e adultos.  

Neste sentido, a observação de Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) dá conta de que a 

adaptação à telefonia celular móvel foi uma das mais rápidas e globais da história, superando 

até a propagação do rádio e da televisão, bem como a do computador pessoal (PC), tendo-se 

hoje mais de três bilhões de telefones no mundo.  

No Brasil, de acordo com informações disponibilizadas pela Agencia Nacional de 

Telecomunicação (ANATEL)2, em janeiro de 2015 contava-se 281,7 milhões de celulares. E 

em Pernambuco, desde outubro de 2010 a telefonia móvel ultrapassou a marca de um celular 

por habitante. Vê-se nestes números, mais uma oportunidade para a admissão das tecnologias 

de mobilidade como contribuição para se gerar e reproduzir conhecimento. 

Desde o início da década de 2000, novas formas de tecnologia móvel, contendo 

dispositivos e sensores adicionais, vêm proporcionando inovações no processo de ensino-

                                                 
2 Fonte: Anatel - http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do? 
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aprendizagem (LIU; HWANG, 2009), formas estas, como a consciência ou sensibilidade ao 

contexto na aprendizagem ubíqua (u-learning).  

Acerca da EaD via u-learning, Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) informam que essa 

modalidade possibilita a instrução em qualquer lugar ou tempo e com qualquer dispositivo, de 

forma continuada, contextualizada e integrada ao cotidiano do aprendiz.  

Percebe-se então que a Educação, especialmente a EaD, vem evoluindo praticamente de 

forma conjunta com a TIMS, e ainda faz aguçar um pouco mais a visão para enxergar que 

recursos como computação móvel, preferências pessoais, localização geográfica, sensores e 

comunicação sem fio permitem o aprimoramento da aprendizagem.  

Acompanhando o exposto acima, chama-se a atenção para as informações de Bento e 

Cavalcante (2013 apud PARISE et al., 2014), destacando como desafios para o 

aperfeiçoamento da EaD hoje: (1) a criação de métodos pedagógicos de ensino que utilizem as 

novas tecnologias como recursos que venham somar com o processo de ensino-aprendizagem, 

ou seja, o uso da tecnologia deve agregar, melhorar e facilitar o processo educacional; (2) o 

desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem mais estimulantes para o estudante, 

nos quais, distrações possam ser minimizadas, e o interesse nos conteúdos propostos possa ser 

aumentado; e (3) estímulo à utilização da TIC (hoje denominada TIMS) por parte dos 

professores nos ambientes educacionais. 

Também na direção do aprimoramento da EaD, é denotado por Saccol, Schlemmer e 

Barbosa (2010) que é preciso desenvolver e testar novas metodologias, práticas e processos de 

mediação pedagógica, no âmbito da utilização das novas TIMS para fins de ensino e 

aprendizagem. Os autores também revelam a necessidade já apontada por outros autores como 

Prensky (2009); Mattar (2012); Huang et al. (2011); Hwang (2014) de se formar e se capacitar 

profissionais envolvidos na Educação para a utilização de tecnologias aplicadas à EaD. 

Neste mesmo ensejo, Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) mencionam que é apropriado 

educar os próprios aprendizes sobre como e qual a melhor maneira de aprender a partir destas 

novas configurações, uma vez que há uma alta probabilidade de distração e interrupções 

provocadas justamente pelo vasto volume de informação e possibilidades no uso das 

tecnologias como as móveis. Ou seja, entende-se com o alerta dos autores, uma indicação para 

a necessidade de desenvolvimento da já relatada “Sabedoria Digital” (PRENSKY, 2009), a qual 

visa expandir a capacidade cognitiva natural de cada indivíduo, incluindo a de resolver 
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problemas, de discutir, comparar e avaliar perspectivas, em prol do gerenciamento eficiente da 

aprendizagem.  

E nesse momento é oportuno lembrar que, em geral, os professores/tutores têm menos 

habilidade com as mais novas tecnologias do que seus aprendizes, bem como é importante 

reconhecer que o uso de tecnologias incluindo os dispositivos de comunicação móvel e o 

alcance das redes sem fio fazem parte da vida cotidiana das pessoas, sendo relevante então, a 

sua adequação aos processos de ensino e de aprendizagem. 

Por todos estes aspectos, defende-se com esta pesquisa o refinamento de métodos de 

ensino-aprendizagem, considerando habilidades e experiências de professores/tutores e 

estudantes/aprendizes, de modo a responder às inquietações acima e apoiar a melhoria constante 

da educação mediada pelas atuais tecnologias da informação e comunicação móvel e sem fio. 

E ainda acompanhando o exposto acima, este trabalho de pesquisa pode servir de 

estimulo e promoção ao âmbito tão basilar para todos os outros como é o da Educação. 

Segue-se então, para o detalhamento da estrutura deste trabalho. 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está organizado em uma estrutura de sete (7) capítulos dispostos 

como segue. 

Neste primeiro capítulo, consta a introdução ao trabalho, composta por seções que 

expõem a motivação, objetivo geral, objetivos específicos e a justificativa da pesquisa, bem 

como a própria estruturação do documento. 

No Capítulo 2 são apresentados os referenciais teóricos norteadores da pesquisa, 

expondo conceitos relacionados à sensibilidade ao contexto, à computação ubíqua e suas 

aplicações no âmbito educacional. Também são apresentados conceitos sobre o u-learning, 

metodologias de ensino a distância, e por fim, são delineados os atuais perfis e papéis de 

professores/tutores e estudantes/aprendizes. 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da presente 

pesquisa. 

O Capítulo 4 aborda os trabalhos relacionados com a temática proposta na pesquisa 

realizada, objetivando demonstrar pontos de embasamento e de incompletude nos mesmos.  
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No Capítulo 5 é detalhado o modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem 

voltadas ao u-learning proposto pela presente pesquisa. 

No Capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos com a adaptação do AVA Moodle 

ao u-learning. 

No Capítulo 7 são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do modelo 

estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning proposto. 

No Capítulo 8 são apresentadas as análises dos dados obtidos com o experimento da 

presente pesquisa. 

E no nono e último capítulo, são exibidas as conclusões do presente trabalho, limitações 

e sugestões para trabalhos futuros.  

            Na sequência são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas para a realização 

da pesquisa seguida dos anexos e apêndices.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta fundamentos e aplicações das tecnologias e teorias norteadoras 

para desenvolvimento da presente pesquisa, abordando temas como computação ubíqua, 

sensibilidade ao contexto, u-learning, metodologias do ensino e da aprendizagem e ambientes 

virtuais de aprendizagem.  

2.1 Sensibilidade ao contexto  

O avanço e popularidade das TIMS confirmado por Hwang et al. (2011), têm atraído a 

atenção para pesquisas visando a aplicação de tecnologias em prol da aprendizagem. Fazendo 

parte dessas tecnologias tem-se a consciência do contexto ou context-awareness, ou ainda 

sensibilidade ao contexto.  

Com efeito, esta seção é destinada a verificar a consciência ou sensibilidade ao contexto, 

desde conceitos básicos até sua aplicação na EaD, e assim promover a reflexão em torno dos 

benefícios desse recurso em prol da Educação. 

Após levantamento que analisou conceituações acerca de context-awareness, Dey; 

Abowd; Salber (2001) verificaram que as definições clássicas não aproveitavam todo o 

potencial que o conceito de sensibilidade ao contexto pode oferecer, pois até então, não se tinha 

uma definição que incluísse a preferência ou o interesse do usuário como informações de 

contexto. 

Portanto, os autores acima citados consideram que uma boa definição para consciência 

ou sensibilidade ao contexto deve incluir a análise de elementos de contexto, a fim de identificá-

los. Sendo assim, definem primeiro contexto como um ambiente de execução em constante 

mudança. E depois, indicam que um ambiente pode ser triplamente considerado: 

 Ambiente computacional - processadores disponíveis, dispositivos acessíveis de 

modo a registrar a entrada de informação e o próprio usuário, capacidade e 

conectividade de rede e custos da computação; 

 Ambiente do usuário - localização, conjunto de pessoas próximas e situação 

social; e 

 Ambiente físico - nível de iluminação e ruído. 

Por fim, Dey; Abowd; Salber (2001, p.67) chegam a seguinte definição para contexto: 

“qualquer informação que possa ser usada para caracterizar a situação de entidades (i.e. pessoa, 
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lugar ou objeto) que são consideradas relevantes para a interação entre eles”, incluindo-se aí o 

próprio usuário e a própria aplicação.  

Em suma, os autores fazem entender contexto como a identificação de pessoas e seus 

estados, como também identificação de lugares, dispositivos e recursos computacionais, objetos 

físicos e a influência mútua realizada entre eles.  

Para contribuir com uma melhor compreensão da essência tecnológica da sensibilidade 

ao contexto, julga-se necessário a percepção de outros dois conceitos intrínsecos à tecnologia 

em tela: a computação móvel e as redes sem fio.  

A computação móvel consiste em componentes que permitem conectividade, 

portabilidade e mobilidade independente do tempo e do espaço, e é percebida facilmente pelos 

seus dispositivos (smartphones, tablets, handhelds, notebooks) e similares.  

Já as redes sem fio, englobam comunicações feitas explorando conexões sem a 

utilização de cabos, tais como: 

 WI-FI3 - geralmente, Wi-Fi refere-se a qualquer tipo de rede local sem fio como 

– WLAN (Wireless Local Area Network - (Rede Local Sem Fio)) – que utilize a 

tecnologia IEEE 802.11, permitindo a conexão entre diversos dispositivos sem 

a utilização de fios; 

 Bluetooth4 - as principais características da tecnologia Bluetooth são a 

capacidade de lidar simultaneamente com transmissões de dados e de voz; a 

onipresença (do inglês ubiquitousness); baixo consumo de energia e baixo custo; 

 WiMAX5 - é semelhante ao Wi-Fi sendo que oferece acesso com mais alta 

velocidade (banda larga), em uma área muito mais ampla; e 

 GSM6 - o Global System for Mobile Communications ou Sistema Global para 

Comunicações Móveis, em uma tradução livre.  

De acordo com os ambientes de contextos (computacional, do usuário e físico), é 

possível identificar também os elementos associados a estes (DEY, 1998; DEY; ABOWD; 

                                                 
3 Abreviatura de Wireless Fidelity (fidelidade sem fio). Disponível em < 

https://www.ieee.org/about/technologies/emerging/wifi.pdf>. Acessado em 01/05/2015. 
4 Disponível em: <https://www.bluetooth.org/en-us> . Acessado em 01/05/2015. 
5 Disponível em: < http://www.wimaxforum.org/ >. Acessado em 01/05/2015. 
6 Disponível em: <http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/mobile/gsm>. Acessado em 

01/05/2015. 

https://www.ieee.org/about/technologies/emerging/wifi.pdf
https://www.bluetooth.org/en-us
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SALBER, 2001; HWANG; TSAI; YANG, 2008), dentre outros. E como exemplo é apresentado 

na Figura 1 um esquema no qual são apontados elementos conforme o ambiente de contexto. 

  Figura 1 - Exemplos de elementos de contexto conforme o ambiente 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Assim, na Figura 1 são expostos elementos que variam de acordo com o contexto de 

procedência, como detalhado a seguir: 

 No contexto computacional - o tipo de rede usada pelo usuário; o status da 

conexão (conectado ou não); o tipo de dispositivo (notebook, tablet, desktop, 

celular, entre outros); a capacidade e o tamanho da tela;  

 No contexto do usuário são apresentados - nome; qualificação; interesses e 

preferência (mídia, música, notícias, filmes); necessidades; personalidade; 

características afetivas e cognitivas; emoções expressas em texto (alegria, raiva, 

tristeza e medo); e 

 No contexto físico - a proximidade do usuário com outras pessoas e objetos; o 

ambiente (casa, trabalho, escola, por exemplo); o clima e tempo (chuvoso, 

ensolarado, nublado).  

Vale salientar ainda, a indicação de Dey (1998); Dey; Abowd; Salber (2001); Hwang, 

Tsai e Yang (2008) informando que para a detecção do contexto físico são utilizados sensores 

dos dispositivos tais como termômetros, câmeras, infravermelhos, detectores de presença e 

outros.  
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Portanto, é a mobilidade aliada à difusão das tecnologias de comunicação móvel e sem 

fio, permitindo que serviços possam ser disponibilizados nas mais diversas conjunções, 

levantando-se informações a partir dos sistemas sensíveis ao contexto, ilustrados na próxima 

seção. 

2.2 Sistemas sensíveis ao contexto  

Em decorrência da sensibilidade ao contexto, surgiu uma categoria de sistemas na qual 

são agregados recursos e elementos ligados a esta tecnologia, os Sistemas Sensíveis ao Contexto 

(SSC) ou (CSS, do inglês context-sensitive systems), analisados na presente seção.  

Os SSC são aludidos por Vieira, Tedesco e Salgado (2009) como sistemas que utilizam 

sensibilidade ao contexto para direcionar ações e comportamentos. Esses se utilizam de 

informações do contexto extraídas da interação entre as entidades (pessoa, lugar ou objeto) para 

fornecer serviços adaptados e relevantes na realização das atividades dos seus usuários 

(BALDAUF; DUSTDAR; ROSENBERG, 2007; DEY, 2001).  

A Figura 2 traz a representação básica de um sistema sensível ao contexto no qual 

sensores fornecem dados sobre atividades e eventos no mundo real. Ou seja, o sistema 

pressupõe a aquisição de dados por meio de sensores para apoiar o comportamento contextual 

de vários aplicativos. 

      Fonte: (SCHMIDT, 2014) 

 

Figura 2 - Arquitetura básica de um SSC 
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A arquitetura apresenta o estado de qualquer entidade, caracterizada pela utilização de 

diversas informações “capturadas” por meio de sensores, fornecidas por serviços ou deduzidas 

a partir interações do usuário, podendo estas ser providas com base no contexto observado 

(SCHMIDT, 2014). 

Um exemplo clássico de SSC é dado por Feng, Apers e Jonker (2004) descrevendo que 

ao viajar durante a madrugada, um usuário consulta o sistema de navegação via GPS (global 

positioning system) do seu automóvel, que por sua vez, retorna o melhor caminho a ser seguido 

naquela hora. Pode-se considerar também como exemplo, recomendações do mesmo sistema 

indicando o melhor caminho para se evitar engarrafamentos no horário de pique. Mais exemplos 

de SSC são apresentados na Figura 3.   

 Fonte: (SCHMIDT, 2014); (MANN, 2014)  

A Figura 3(a) mostra um exemplo do Computador Vestível7. Esta foi idealizada por 

Mann (2014) definindo Computador Vestível como computadores portáteis que podem ser 

usados sob, sobre, ou na roupa, ou, ainda podem ser sintetizados como computação vestível, ou 

seja, "Roupa inteligente". Como exemplo, tem-se a camisa que se ajusta à temperatura corporal 

automaticamente por meio da detecção da temperatura do ambiente.  

Já na Figura 3(b) é representado um dispositivo de um ambiente inteligente. Neste SSC 

pode ser, por exemplo, configurada uma máquina de café que detecta a presença para fazer café 

de acordo com as preferências do usuário. 

E na Figura 3(c), um telefone que tem conectividade com a rede GSM bem como com 

redes Wi-Fi, e o visor do dispositivo (em destaque na figura) provê informações do sistema 

                                                 
7 Computador Vestível ou Wearable Computer é o estudo ou prática de inventar, projetar, construir, ou 

utilização de dispositivos computacionais em miniatura e sensoriais pelo corpo (MANN, 2014).  

(a) Computador Vestível (b) Ambiente Inteligente (c) Telefone consciente do 

contexto 

Figura 3 - Exemplos de aplicação de Sistemas Sensíveis ao Contexto 
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permitindo que o usuário perceba melhor o comportamento das redes, e apenas olhando para as 

barras que indicam o alcance, o usuário pode notar se a cobertura da rede é suficiente ou não.  

Sendo assim, buscou-se nesta seção organizar como a sensibilidade ao contexto e 

sistemas nela baseados, produzindo informações, inferindo em situações e/ou estados de várias 

entidades como usuários, dispositivos e o próprio ambiente, podem contribuir com o 

aprimoramento de processos em geral. 

Com base no entendimento em relação à sensibilidade ao contexto e aos sistemas nela 

ligados, segue-se a Seção que levantará subsídios sobre SSC no âmbito educacional. 

2.2.1 Sistemas sensíveis ao contexto no domínio educacional 

A sensibilidade ao contexto apresenta inúmeras aplicações em vários segmentos, dentre 

eles a educação. Assim, a presente seção pretende abordar noções acerca dos SSC no âmbito 

educacional, com a finalidade de nortear processos educacionais apoiados por essa variedade 

de sistema.  

Confirmando que os SSC têm um importante papel entre os sistemas educacionais, 

Huang et al. (2011); Pereira et al. (2014); Hwang (2014) afirmam que os sistemas educacionais 

baseados em sensibilidade ao contexto contribuem para a melhoria do processo de 

aprendizagem permitindo dentre outros benefícios: a recomendação de recursos apropriados 

para o estudante e a personalização de interfaces, conteúdos e ambientes. 

Exemplo disso é trazido por Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010), no qual um estudante 

transporta o seu computador portátil e vai descobrindo oportunidades de aprendizagem em 

formato de recomendações disponíveis no ambiente visitado (sala de aula, museu ou biblioteca). 

Essas recomendações podem vir dos chamados objetos de aprendizagem (O.A.)8 – recursos 

pedagógicos presentes no ambiente e prontos para utilização e/ou por meio de interações com 

outros estudantes frequentadores do mesmo ambiente.  

Sendo assim, chega-se à compreensão de que a sensibilidade ao contexto aplicada à 

educação pode levar em consideração as necessidades dos estudantes, permitindo o 

reconhecimento de informações importantes ao desenvolvimento do seu aprendizado. 

  No Anexo 1 deste trabalho é apresentada uma associação entre os tipos de ambiente de 

contexto indicados por Dey; Abowd; Salber (2001) e as categorias de elementos de contexto 

                                                 
8 Considera-se objetos de aprendizagem qualquer material, digital ou não digital, que possa ser utilizado, 

reutilizado ou referenciado durante o aprendizado apoiado por tecnologia (IEEE, 2003). 
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propostas por Pereira et al. (2014), resultando na sugestão de elementos sensíveis ao contexto 

no âmbito educacional.  

Tal associação vem permitir tanto o reforço do entendimento da tecnologia sensibilidade 

ao contexto, aplicada a sistemas de ensino-aprendizagem, quanto à verificação do nível de 

consonância entre o conceito básico de consciência do contexto e sua aplicação no domínio 

educacional. 

Outras propostas de categorização dos elementos de contexto no âmbito educacional 

podem ser encontradas na literatura, como o framework elaborado por Zheng; Yano (2007), 

sugerindo uma distribuição das informações contextuais nas categorias: conhecimento, 

proximidade social e acesso técnico. Porém a proposta de Pereira et al. (2014) acompanha de 

maneira uniforme as definições de ambientes de contexto propostas por Dey; Abowd; Salber 

(2001), ou seja, mantendo os fundamentos da tecnologia em questão, e ainda resultando em 

elementos de contextos correlatos no âmbito educacional. 

Assim sendo, ao se fazer a correspondência da consciência do contexto com o domínio 

educacional, foram associadas, por exemplo, ao ambiente computacional as subcategorias 

Redes, Hardware, Software, Geral e Técnico; ao ambiente físico foram associadas as 

subcategorias Localização, Tempo e Temperatura/Clima (chuvoso, ensolarado, nublado); e por 

fim, ao ambiente do usuário foram incluídas subcategorias tais como Anotações, Educacional, 

Estilos de aprendizagem e Conhecimentos.  

Dessa forma, foi evidenciado que enquanto nos ambientes computacional e físico os 

elementos de contexto são semelhantes ou até idênticos se comparados a sistemas sensíveis ao 

contexto em geral, para o ambiente do usuário estes, em sua maioria, são bem específicos em 

SSC no domínio educacional, como destacado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Amostra de elementos de contexto no ambiente do usuário no âmbito educacional9 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2014) 

  Além disso, a análise dos elementos de contexto em SSC educacionais, realizada aqui, 

revelou que técnicas como a sensibilidade ao contexto é um dos fatores que justifica a tendência 

de metodologias de ensino-aprendizagem baseadas nas atuais tecnologias serem orientadas ao 

aprendiz, como defendem vários pesquisadores tais como Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010); 

Mattar (2012); Huang et al. (2011); Hwang (2014) em relevantes contribuições ao 

aperfeiçoamento de processos educacionais, conforme mostrado na Seção 2.5 deste trabalho.  

Sendo assim, nesta seção buscou-se evidenciar características de sistemas educacionais 

baseados na tecnologia de sensibilidade ao contexto por meio de sua definição e exemplos, 

fazendo associações de elementos de contexto entre SSC de forma geral e no âmbito 

educacional.  

Em sequência segue-se para a seção que especifica outra tecnologia presente no escopo 

da atual pesquisa, a computação ubíqua.   

2.3 Computação ubíqua ou computação pervasiva 

É comum a apresentação da computação ubíqua (Ubiquitous Computing) ser 

imediatamente associada ao pesquisador da XEROX PARC, Mark Weiser (1991, p.1), pois 

Weiser já idealizava o mundo no qual “um usuário não se restringe a acessar um único 

                                                 
9 Quadro completo no Anexo 1 

Ambiente Subcategorias Elementos de contexto 
 D

o
 U

su
ár

io
 

Anotações 
Palavras-chave; tags; Avaliação feita pelos usuários; 

Metadados; Folksonomy 

Educacional 

Objetivos educacionais; Nível educacional Relevância do 

tema; Sequência educacional; Grau de dificuldade / Grau de 

interatividade; Utilidade e eficiência do material. 

Conhecimento 
Conhecimento de um tema; Experiência Portfolio; 

Competências educacionais; Resultados de provas. 

Preferências 

interesses 

Interesses; Preferência (mídia, música, notícias, filmes); 

Necessidades Itens favoritos / Itens melhor avaliados; 

Leituras feitas; Hábitos educacionais. 

Estilos de 

aprendizagem 

Estilos de aprendizagem; Metas de aprendizagem; Objetos 

de aprendizagem. 

Tópicos Tópicos estudados 



31 

 

computador, mas vários dispositivos computacionais interligados e disseminados de forma 

quase imperceptível pelo ambiente. ”  

Assim, a atual seção é destinada às informações ligadas à computação ubíqua, 

compreendida por definição, como uma nova tecnologia que permite pessoas utilizarem grande 

quantidade e variados tipos de componentes e dispositivos (RODRÍGUEZ; FAVELA, 2003), a 

qualquer hora e em qualquer lugar por meio de conexões de rede (MINAMI et al., 2004).  

Todavia, Hwang, Tsai e Yang (2008) apresentam o uso de recursos de comunicação sem 

fio, sensores para detectar usuários e informações sobre o ambiente (identificação por rádio 

frequência - RFID, por exemplo) como características da computação ubíqua.  

Ou seja, a computação ubíqua utiliza-se de recursos da sensibilidade ao contexto para 

concretizar suas ações. Além disso, na computação ubíqua também existem derivações de 

outras tecnologias, como sistemas distribuídos, redes sem fio e computação móvel 

(SATYANARAYANAN, 2001). Exemplo disso também é mostrado por Saccol, Schlemmer e 

Barbosa (2010) por meio do esquema na Figura 4. 

Fonte: (SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010) 

No tocante à computação pervasiva (ou Pervasive Computing), com base em 

SATYANARAYANAN (1996); SAHA; MUKHERJEE (2003), essa pode ser conceituada 

como a capacidade de computadores embarcados no ambiente (em qualquer lugar, tempo e com 

qualquer dispositivo) de configurar e ajustar aplicações, de forma imperceptível para o usuário, 

para atender necessidades dele e de seus dispositivos.  

Percebe-se de pronto, uma acentuada similaridade com a definição dada para a 

computação ubíqua. Por fim, os autores completam designando que a computação pervasiva 

acaba concentrando a computação ubíqua. 

Tendo em vista que (i) não há um consenso literário/acadêmico que permita diferençar 

computação pervasiva da computação ubíqua; (ii) para a proposta deste trabalho, a distinção 

Figura 4 - Evolução da computação ubíqua em relação às tecnologias 
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entre essas tecnologias não é determinante; e ainda (iii) considerando autores como 

Satyanarayanan (2001); Saha; Mukherjee (2003); Couloris; Dollimore; Kindberg (2005), dentre 

outros, que admitem a sinonímia entre os termos, adota-se neste trabalho o termo Computação 

Ubíqua para nomear conglomerados que se utilizam de tecnologias relacionadas a sistemas 

distribuídos, embarcados, de localização, de identificação, de sensores, computação móvel e 

sem fio, sensibilidade ao contexto e redes de comunicação. 

Com efeito, esta seção definiu a computação ubíqua indicando que essa tecnologia 

apesar de recente, pode ser amplamente investigada e aplicada em várias áreas, como 

Linguística, Ciência da Natureza e Educação. Nesta, pesquisas apontam que estudantes podem 

aceitar a abordagem ubíqua como forma de melhorar o seu desempenho e motivação para os 

estudos (BRITO; GOMES; AMORIM, 2014).  

Neste sentido, segue-se então para a explanação sobre o uso da computação ubíqua no 

âmbito educacional, com vistas para a introdução no universo que abriga elementos dessa 

ordem tais como estudantes, professores e tecnologias. 

2.3.1 Computação ubíqua no domínio educacional 

Acompanhando a sociedade, a EaD segue a evolução das tecnológicas disponíveis, 

como mostram Hwang, Tsai e Yang (2008), indicando que tecnologias originadas das redes 

móveis e sem fio, levaram ao que hoje já é reconhecido como aprendizagem ubíqua (ubiquitous 

learning) ou u-learning.  

Diante do exposto, esta seção abrange a computação ubíqua no que se refere ao espaço 

aberto para novas tendências no campo educacional.  

Ainda mais, a disponibilidade ao acesso à Internet vem convergindo para a utilização da 

telefonia móvel, conforme dados da PNAD10 2013 (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) representados no Gráfico 1, indicando que em 2013 o acesso à Internet por outros 

dispositivos que não o microcomputador já se começava a obter destaque. 

                                                 
10 O PNAD obtém informações anuais sobre características demográficas e socioeconômicas da 

população e características dos domicílios, tendo como unidade de coleta os domicílios. Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40. Acessado em: 

01/06/2012. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40
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            Gráfico 1 - Percentual de pessoas que acessam a Internet via computador e outros dispositivos 

  Fonte: (IBGE - PNAD, 2013) 

A recente investigação da PNAD também detectou que o acesso à Internet via telefone 

móvel celular estava presente em 53,6% dos domicílios, enquanto o tablet em 17,2% deles. A 

banda larga estava presente em 97,7% (30,5 milhões) dos domicílios com Internet, sendo que 

77,1% (24,1 milhões) conectavam-se em banda larga fixa e 43,5% (13,6 milhões) em banda 

larga móvel. Anteriormente, esse mesmo estudo indicava que somente o microcomputador era 

o principal meio de acesso à Internet nos domicílios (88,4%). 

Os números da PNAD (2013) ganham ênfase quando a ANATEL revela que em janeiro 

de 2015 já se contava 281,7 milhões de celulares no Brasil. Vê-se nestes números, mais uma 

oportunidade para a admissão das TIMS como contribuição para se gerar e reproduzir 

conhecimento. Ainda mais quando Liu e Hwang (2009) indicam que desde o início da década 

de 2000, novas formas de tecnologia móvel vêm proporcionando inovações no processo de 

ensino-aprendizagem como a sensibilidade ao contexto na aprendizagem ubíqua (u-learning).  
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Assim, dando vistas ao acesso à educação por meio da Internet, se pode então verificar 

a evolução da EaD a partir do olhar dos “Nativos Digitais”11, cuja a vida sempre foi 

compreendida com o uso das mais diversas e atualizadas tecnologias da informação, partindo 

assim, do e-learning até chegar ao u-learning, como mostrado na Figura 5 apresentada por Liu 

e Hwang (2009), ilustrando uma mudança de paradigma com o desenvolvimento do u-learning.  

  Fonte: (LIU; HWANG, 2009) 

A partir da exposição dos autores percebe-se que a EaD está acompanhando o 

desenvolvimento tecnológico, além de permanecer atualizada conforme as preferências da 

geração mais recente de estudantes, que assim como o e-learning12, “nasceram em meados dos 

anos 1990, e não sabem da vida sem Internet, redes sociais, mensagens instantâneas e são muito 

mais práticos, imediatistas e menos concentrados que seus pais” (PRENSKY, 2001, p.4).  

Em relação ao mobile learning ou m-learning, pode-se entender como uma modalidade 

de EaD permitindo aos seus usuários a utilização de recursos das tecnologias móveis e sem fio 

(YAU e JOY, 2011), destacando-se para o m-learning, a possibilidade de acessar, visualizar e 

prover conteúdos independentemente do horário, lugar ou dispositivo.  

Além disso, os aprendizes podem estar distantes, tanto uns dos outros, como de espaços 

formais de educação (salas de aulas, espaços de formação e treinamento), considerando mais 

                                                 
11 Definição idealizada por Prensky (2001) para designar a geração de pessoas que preferem uma forma 

de ensino/aprendizagem por meio de jogos, de forma divertida, dinâmica e interativa, utilizando sempre 

dispositivos e recursos da TIC. 
12 Aprendizagem a distância apoiada por computador. 

Figura 5- Componentes de mudanças de paradigma da EaD a partir do e-learning 
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importante nessa modalidade de aprendizagem o conceito de mobilidade (SACCOL; 

SCHLEMMER; BARBOSA, 2010). 

Já quando a EaD chega à aprendizagem ubíqua (u-learning), os benefícios pedagógicos 

trazidos vão além daqueles descritos para os seus antecessores, a outros tais como melhor 

interação em grupo, suporte para aprendizagem em situações do mundo real, suporte para 

aprendizagem autorregulada e o fornecimento ativo de serviços personalizados (HUANG et al., 

2011). 

Também reconhecendo o u-learning como uma modalidade de aprendizagem estendida 

do e-learning e do m-learning, Huang et al. (2011) afirmam ser fundamental entender suas 

características para uma definição mais exata. Eles enumeram dez principais características da 

modalidade, também esquematizadas no modelo exibido na Seção 2.7 (Figura 11) e 

relacionadas em: Urgência da necessidade de aprendizagem; Iniciativa para a aquisição do 

conhecimento; Aprendizagem construtivista; Aprendizagem autorregulada; Situação de 

atividade instrucional; Consciência de contexto; Interatividade no processo de aprendizagem; 

Comunidade de aprendizagem; Aprendizagem adaptativa; e Serviço de personalização.  

Ao se analisar as características que definem o u-learning segundo Huang et al. (2011), 

percebe-se que, apesar da contemplação de sua contemporaneidade, ainda são mantidas bases 

elementares da EaD por definição, como o estudo autônomo percebido nas características 

“Aprendizagem autorregulada”, “Situação de atividade instrucional” e “Iniciativa para a 

aquisição da conhecimento”, também se mantem como na base da EaD a metodologia formal 

de ensino-aprendizagem como na característica “Aprendizagem construtivista”.  

Contudo, os autores também denotam a necessidade de uma investigação que refine e 

avalie métodos de ensino-aprendizagem baseados no u-learning, sendo também visto na Seção 

2.7 deste trabalho.  

Um exemplo de sistema de u-learning é trazido por Huang et al. (2011) por meio da 

Figura 6, na qual é ilustrado um framework que consiste em dois componentes, Professor e 

Estudante. O componente Professor inclui o conteúdo das atividades de ensino e os materiais 

desenvolvidos pelos professores. O componente Estudante inclui ambientes de aprendizagem 

internos e externos obtidos por meio dos recursos da sensibilidade ao contexto e da computação 

ubíqua. 



36 

 

               Figura 6 - Exemplo de um ambiente de u-learning consciente do contexto 

Fonte: (HUANG et al., 2011) 

O sistema de u-learning ilustrado no framework de Huang et al. (2011) funciona 

mantendo-se uma dinâmica de interação entre os componentes de forma cíclica e contínua. O 

componente Professor disponibilizando materiais e conteúdos, dentre eles, objetivos de 

aprendizagem que também considerem o mundo real, filmes e vídeos correspondentes aos 

contextos de ensino que podem ser editados e/ou selecionados por meio de motores de buscas 

e repositórios externos ao ambiente de aprendizagem, além de sugestões e recomendações de 

pesquisas.  

Por sua vez, o componente Estudante pode interagir no sistema de u-learning 

aproveitando recursos incluídos nos contextos internos e externos do ambiente de 

aprendizagem, utilizando dispositivos móveis e outros como, por exemplo, GPS, RFID e 

transmissão de redes sem fio.  

Além disso, o sistema vai mostrar aqueles materiais apropriados para o contexto 

imediato dos aprendizes, sendo os materiais listados para que os aprendizes possam escolher. 

Desta maneira, pode-se complementar que a “aprendizagem onipresente” (como 

também pode ser traduzido o termo Ubiquitous Learning) é uma modalidade de EaD que se 

adequada ao contexto do aprendiz, e como já relatado, graças às tecnologias e recursos como 

sensibilidade ao contexto e computação ubíqua, tem-se hoje um novo paradigma educacional, 

envolvendo comunicação móvel e sem fio, sensores e mecanismo de localização (JÁCOME et 

al., 2012; MANDULA et al., 2011; LIU; HWANG, 2009). 

Ou seja, atualmente a aprendizagem é realizada a qualquer hora, em qualquer lugar, se 

adequa ao contexto do aprendiz, implicando também na adaptação de ambientes de 

aprendizagem, sejam esses ambientes virtuais ou presenciais.  
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 Inclusive, esse novo paradigma proporcionado pelas atuais tecnologias, vem resultando 

numa realidade em que o virtual e o real se unem, se misturam. Nesse sentido, conceitos e as 

mudanças aplicadas aos ambientes virtuais de aprendizagem serão analisados na próxima seção. 

2.4 Ambientes virtuais de aprendizagem: do e-learning ao u-learning  

Com o avanço das TIMS, mais tecnologias foram adicionadas aos Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA) de maneira a acomodar a evolução das modalidades da EaD como é 

o caso do u-learning. É nessa perspectiva que se apresenta a atual seção, abordando recursos e 

aplicações desses aplicativos. 

Os chamados Learning Management System (LMS) – Sistema de Gestão de 

Aprendizagem – como eram incialmente conhecidos os AVA, são os principais representantes 

da EaD via Internet (WISHER, 2008). 

Um LMS/AVA é um pacote de software tipicamente acessível por meio da Internet e 

usado para administrar um ou mais cursos (WISHER, 2008). De forma geral, ele funciona como 

qualquer programa, permitindo autenticação, registros, acesso aos conteúdos e armazenamento 

de dados, podendo ser de uso comercial ou gratuito.  

Segundo dados do Censo EAD.BR 2013 da Associação Brasileira de Educação a 

Distância (ABED) “reina no Brasil o AVA gratuito Moodle e suas adaptações”. O Moodle foi 

indicado por 67,3% das cerca de 300 instituições pesquisadas, ou seja, a maioria. 

Contudo, a evolução tecnológica, como a que possibilitou o surgimento do u-learning, 

vem propiciando novas experiências e usos dos AVA, exemplos disso são expostos por Saccol, 

Schlemmer e Barbosa (2010) destacando projetos para AVAM (Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem Móveis), dentre eles: o Momo13 e o MLE-Moodle14, ambos relacionados ao 

Moodle15. E ainda pode-se apontar outras soluções como MyMle16, open-source independente 

do LMS/AVA e o AulaNetM17, extensão do serviço de conferências do LMS/AVA AulaNet 

destinada aos usuários de PDA (Personal Digital Assistant) e o Mobile Moodle que, 

diferentemente do MLE-Moodle, é um aplicativo Moodle para dispositivos móveis. 

                                                 
13 http://www.mobilemoodle.org/momo18/ - Segundo informa o mantenedor do projeto Mobile Moodle 

(Momo), o projeto está parado no momento devido à falta de recursos. 
14 O MLE-Moodle foi projetado para funcionar como plataforma de ensino para dispositivos móveis e 

deve ser instalado como um plugin no Moodle - LMS. Disponível em 

http://mle.sourceforge.net/mlemoodle/index.php?lang=en. Acessado em 01/06/2015. 
15 http://moodle.org 
16 O MyMLE é uma solução para usar o celular para aprender. Ele é “open-source” e, portanto, totalmente 

livre para uso. Fonte: http://mle.sourceforge.net/. Acessado em 01/06/2015. 
17 http://groupware.les.inf.puc-rio.br/work.jsf?p1=2256 

http://www.mobilemoodle.org/momo18/
http://mle.sourceforge.net/mlemoodle/index.php?lang=en
http://mle.sourceforge.net/
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Outros estudos ainda estão sendo desenvolvidos no sentido de melhorar tanto a 

interface, quanto os recursos nesses ambientes, enquanto algumas dificuldades ainda podem ser 

verificadas tais como: a necessidade de se criar interfaces simples e intuitivas para o usuário; a 

necessidade de desenvolver recursos compatíveis com os diversos tipos de dispositivos 

existentes no mercado; e encontrar soluções para as limitações computacionais dos dispositivos 

móveis, como tamanho da tela e capacidade de processamento (HUANG et al., 2010; NUNES 

et al., 2013; NUNES, 2014). 

Ao se avaliar os diagramas de LMS/AVA, se vê muitos detalhes dos componentes de 

tecnologia (Sistema de gerenciamento de usuários/permissões, repositórios de objetos de 

aprendizagem, sistemas de gestão de conteúdo), mas o usuário é referenciado como uma 

entidade homogênea e singular (SIMS, 2012).  

Ao passo que, para Sims e Hedberg (2006), se faz imperativo repensar a forma como se 

aborda componentes tais como o conteúdo do curso, a atuação de professores e aprendizes e a 

interface no desenvolvimento de AVA, para se promover suporte à mudança de ambientes 

centradas no estudante e não no professor ou no conteúdo.  

Na direção da melhoria dos AVAM e no caso especifico do Moodle, diversos recursos 

como plug-ins e temas podem ser utilizados para adaptação no contexto computacional e do 

usuário.  

Também neste sentido, Hwang, Tsai e Yang (2008); Liu e Hwang (2009); Nunes (2014) 

e Brito, Gomes e Amorim (2014) fazem saber que há necessidade de técnicas de 

desenvolvimento, como de ensino-aprendizagem que permitam aos estudantes acessarem 

materiais de aprendizagem utilizando códigos de barras, GPS, câmeras de celulares, 

informações de sites em tempo real, entre outros, proporcionando orientação mais adequada 

diante dos novos cenários de aprendizagem, tão complexos e ricos de informações e de meios 

de acessos.  

Ao mesmo tempo, os autores afirmam ser razoável o paradigma de aprendizagem 

significativa sendo utilizado para avaliar o contexto da aprendizagem ubíqua. Segue-se então, 

para o enfoque das metodologias de ensino-aprendizagem no qual serão abordados aspectos 

envolvendo a aprendizagem significativa associada às teorias do ensino e da aprendizagem a 

distância. 

 

 



39 

 

2.5 Metodologias de ensino-aprendizagem na EaD 

Tendo em vista os desafios já apontados por Bento e Cavalcante (2013 apud PARISE, 

et al. 2014) na justificativa deste trabalho, destaca-se a necessidade de metodologias que 

admitam a contemporaneidade de soluções tecnológicas e ainda mantenham o primordial do 

processo educacional que é a aprendizagem.  

E ainda, evidenciando a ressalva de autores como Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010); 

Huang et al. (2011); Mattar (2012); Hwang (2014) indicando que a simples utilização das TIMS 

por si só, não garante a melhoria da capacidade de aprender nem de ensinar, e ainda, na 

perspectiva do desenvolvimento da já aludida “Sabedoria Digital” aclamada por Prensky 

(2009), apresenta-se nesta seção conceitos e aplicações de metodologias de ensino-

aprendizagem voltadas para EaD, levando-se em consideração alguns dos especialistas da área. 

2.5.1  A aprendizagem significativa 

Para iniciar, julga-se importante a definição do termo que encerra em si o principal 

objetivo das metodologias de ensino-aprendizagem baseadas nas teorias a serem explanadas, a 

Aprendizagem Significativa. 

Em um artigo intitulado “O que é afinal aprendizagem significativa? ”, Moreira (2013) 

faz uma releitura detalhada da clássica visão de David Ausubel18 acerca da aprendizagem 

significativa, observando que o referido tema não é apresentado como novo, mas mesmo assim 

permanecendo atual.  

O artigo apresenta a aprendizagem significativa como uma proposição caracterizada 

pelo intercâmbio entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, sendo esse intercâmbio 

não literal (ou não ao pé-da-letra) e não arbitrário (não é com qualquer ideia prévia, mas algum 

conhecimento já existente, especificamente relevante para o indivíduo).  

Ou seja, no intercâmbio, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e 

os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende. 

                                                 
18 David Ausubel (1918-2008), doutorou-se em Psicologia do Desenvolvimento na Universidade de 

Columbia, na qual foi professor no Teacher’s College, dedicando sua vida acadêmica ao desenvolvimento de uma 

visão cognitiva à Psicologia Educacional. 
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Assim sendo, entende-se que a aprendizagem significativa é considerada por estes 

autores como o estágio final da aprendizagem, ou quando o aprendiz alcança o ultimo status da 

aprendizagem.  

É importante ainda colocar que recentes pesquisas acerca da obtenção e avaliação da 

aprendizagem significativa por meio do u-learning (GIBSON; ALDRICH; PRENSKY, 2007; 

HUANG et al., 2011; CHIN; CHEN, 2013) indicam que ambos (a aprendizagem significativa 

e o u-learning) possuem atributos compatíveis, por enfatizarem o autêntico e o ativo da 

atividade de aprendizagem, como está detalhado na Seção 2.7.  

Considerando então, os subsídios para o alcance da aprendizagem significativa, segue-

se na próxima seção, para a conceituação de teorias mais comumente utilizadas no atual cenário 

da EaD. 

2.5.2  O behaviorismo e o construtivismo: uma base para o conectivismo 

Dentro de uma sequência histórica, percebe-se que as metodologias de ensino e 

aprendizagem voltadas à EaD foram se transformando de acordo com as tecnologias e a própria 

sociedade (MOORE,1993; PETERS, 2004).  

Com isso, foram incorporados ao cenário da EaD, técnicas baseadas nas teorias formais 

de ensino-aprendizagem como o Behaviorismo e o Construtivismo, e ainda mantendo o 

compasso com a sociedade em relação à evolução da tecnologia, surge o Conectivismo, como 

será abordado na presente Seção.  

Na perspectiva das teorias de ensino-aprendizagem, a behaviorista e a construtivista, são 

frequentemente divulgadas como metodologias adaptáveis ao atual paradigma da EaD 

(SIEMENS, 2006; GIBSON; ALDRICH; PRENSKY, 2007; HWANG; TSAI; YANG, 2008; 

HUANG et al., 2011; ANDERSON; DRON, 2011).  

Os autores chamam a atenção para a adaptação, por essas teorias terem sido 

estabelecidas em um período em que o uso ostensivo de tecnologias como as de hoje, não 

recebia nenhuma estimativa em metodologias de ensino-aprendizagem.  

Porém, mesmo sem mencionar qualquer adaptação para atividades mediadas por 

tecnologias como as atuais, Gagne (1965), contemplando o Behaviorismo para coordenar 

eventos de instrução em “comunidades de aprendizagem”, indicava fases lineares e estruturadas 

como segue:  
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1. Ganhar a atenção dos alunos;  

2. Informar os objetivos aos alunos;  

3. Estimular a lembrança de informações anteriores;  

4. Apresentar materiais de estímulo;  

5. Fornecer orientação ao aluno;  

6. Eliciar o desempenho;  

7. Fornecer feedback;  

8. Avaliar o desempenho; e 

9. Aumentar as oportunidades de transferência. 

Na perspectiva conceitual, Behaviorismo (behaviourism ou behaviorism, behaviour ou 

behavior comportamento, conduta + ismo19), a aprendizagem ocorre quando observados novos 

comportamentos ou mudanças adquiridas como resposta do indivíduo aos estímulos recebidos. 

E o seu locus de controle no professor ou no designer instrucional é uma evidência disso, 

assegura Mattar (2012). Sendo assim, é possível considerar que os conceitos do Behaviorismo 

foram levados à instrução assistida por computador e/ou no designer instrucional na EaD. 

Surgindo após o Behaviorismo, o Construtivismo foi logo sendo recomendado como 

uma boa base teórica para os novos desafios da EaD na era tecnológica (GIBSON; ALDRICH; 

PRENSKY, 2007). Ao mesmo tempo, os autores incluam o Construtivismo como método 

surgido antes dos games e dos simuladores e mais do que atualizado, precisa ser refinado.  

Segundo Ferreiro; Teberosky (1999), a metodologia construtivista desaprova dentre 

outros itens, avaliações padronizadas e utilização de material didático demasiadamente estranho 

ao universo pessoal do estudante. Outrossim, utiliza-se aqui a exposição de Mattar (2012) 

incorporando ao Construtivismo:  

a) A aprendizagem ativa e não passiva;  

b) A importância da língua para o processo de aprendizagem;  

c) Ambientes de aprendizagem concentrados no estudante, tirando o locus do 

controle do professor, assumindo este o papel de guia; e 

d) Direcionamento do locus do controle para o processo.  

                                                 
19 Fonte: http://www.moodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=10910&chapterid=9872 
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Deste modo, o foco da aprendizagem, segundo o Construtivismo, seria o processo e não 

o professor ou o conteúdo, exigindo do professor um dado conhecimento sobre seus aprendizes, 

a fim de refinar o processo de ensino.  

Apesar de ser uma teoria sem vistas para o uso de tecnologias como as atuais TIMS, 

percebe-se no Construtivismo, a contemporaneidade de se proporcionar liberdade para o 

aprendiz, tendência também identificada com a associação dos elementos da sensibilidade ao 

contexto no âmbito educacional, vista na Seção 2.2.1.  

Todavia, a expansão e efetivação das TIMS na Educação faz verificar limitações 

atribuídas às teorias behaviorista e construtivista, destacadas por Siemens (2006), dentre as 

quais se resume: o que fazer quando o conhecimento não é adquirido de forma linear? O que 

fazer quando operações como armazenamento e recuperação de informações, antes feitas 

apenas pelos estudantes, agora são feitas por dispositivos das atuais tecnologias? O que fazer 

com o impacto na aprendizagem causado pelas redes e pela teoria do caos hoje vividas? E, o 

que fazer com a já reconhecida interconexão entre conhecimentos das mais distintas áreas?  

Tendo em vista as alegações do autor, percebe-se que o desenvolvimento tecnológico 

vivido hoje, deixa indivíduos carentes de modelos que possam ser seguidos na busca de melhor 

manipulação do arsenal tecnológico em função da aquisição da aprendizagem, e ainda pode-se 

aqui acrescentar, para o desenvolvimento de uma sabedoria digital. 

Por estes e outros motivos relatados a seguir, definições e conceitos ligados à teoria 

conectivista serão mais profundamente apurados em uma nova seção, considerando essa como 

a mais favorável das teorias para uma proposta metodológica de ensino-aprendizagem 

fundamentada no u-learning.  

2.5.3  O Conectivismo 

É com o foco no preenchimento de lacunas entre a aprendizagem e o uso de atuais 

tecnologias que a atual seção apresenta noções ligadas à conceituação da mais recente das 

teorias aqui discutidas, o Conectivismo (SIEMENS, 2006). 

Com a expansão e efetivação das tecnologias na Educação, mencionadas na seção 

anterior, a abordagem conectivista surge levando em consideração a atual era das redes e das 

TIMS, contudo, ainda fazendo-se valer dos subsídios levantados pelas metodologias 

precedentes, sendo considerada assim, como uma derivação do Construtivismo (SIEMENS, 

2006). 
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Por outro lado, o Conectivismo se diferencia das anteriores, por ter surgido 

considerando ambientes instrucionais mediados por tecnologias (SIEMENS, 2006; PRENSKY, 

2009; SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010; MATAR, 2012; HWANG, 2014), sendo 

essa teoria desenvolvida e fundamentada por Siemens (2004).  

Baseado na integração e princípios das teorias do caos, da complexidade, de redes e da 

auto-organização, o Conectivismo surge como uma teoria alternativa nessa atual era digital, 

marcada por uma sociedade na qual a tecnologia reestruturou e continua reestruturando o modo 

como se vive, se comunica e como se aprende (SIEMENS, 2004).  

O caos é apontado pelo autor como uma nova forma crítica de ordem, interrompendo a 

possibilidade de predizer, evidenciar, e a princípio, desafiando a ordem em um complexo 

desenho. 

Os princípios da teoria de rede são aplicados pelo Conectivismo para redefinir o 

conhecimento e o processo de aprendizagem. Sendo o conhecimento um padrão pessoal de 

relacionamentos e a aprendizagem a criação de novas conexões e padrões.  

Por isso, o Conectivismo considera fundamental para a aprendizagem, a habilidade de 

distinguir se uma informação é importante ou não, bem como a habilidade de analisar e 

reconhecer quando uma nova informação altera um ambiente (SIEMENS, 2006).  

Mediante sua definição, percebe-se no Conectivismo uma interessante ferramenta para 

o desenvolvimento da já aludida “Sabedoria Digital” de Prensky (2009) (Seção 1.1), lembrando 

da necessidade de aprimoramento de reflexos cognitivos pessoais que facilitem a utilização de 

recursos tecnológicos interligados em redes, disponíveis em várias vias de comunicação e que 

ainda facilite a capacidade de discernir a melhor informação dentre grande número opções. 

Na Figura 7, Thüer (2008) traz uma representação simplificada da metáfora da teoria de 

rede com a aprendizagem baseada no Conectivismo, representando uma teia de aprendizagem 

de um estudante universitário, por exemplo. 
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Fonte: (THÜER, 2008) 

O autor explica que na teoria de rede, cada nó é uma unidade com possibilidade de 

conexão (indivíduos, famílias, grupos de trabalho, organizações, por exemplo) para a 

aprendizagem e os laços são um ou mais tipos específicos de conexão. Do mesmo modo, a 

teoria conectivista entende que os princípios norteadores de uma decisão estão em constante 

mudança e as conexões que permitem uma maior aprendizagem têm maior importância que o 

estado atual do conhecimento (SIEMENS, 2006).  

Compreendendo que o Conectivismo partilha com outras teorias da noção de que o 

conhecimento não é simplesmente adquirido, Siemens (2008) considera a aprendizagem e o 

conhecimento dinâmicos e em constante processo de evolução. E então, o autor propõe um 

ambiente compartilhado de conhecimento e aprendizagem, trazendo a ideia da ecologia da 

aprendizagem (Figura 8), um ambiente que promove e apoia a formação de comunidades e 

redes de aprendizagem. 

 

 

Figura 7 - Rede de aprendizagem - Estudante universitário 
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Fonte: (SIEMENS, 2008) 

Com a ecologia da aprendizagem retratada na Figura 8, o autor revela um ambiente de 

rede no qual a aprendizagem pode ocorrer em muitos lugares, formatos e processos, por meio 

de seus elementos (Educação formal e informal; aprendizagem via comunidades, experiências, 

games, simuladores e autoaprendizagem; dando suporte ao desempenho e outros fatores que 

proporcionam a aprendizagem), conectados por nós e/ou por qualquer tipo de ligação entre os 

nós (conexão), produzindo assim integração caracterizada pela comunicação multidirecional.  

É também indicado pela representação do autor o surgimento de novas dimensões da 

aprendizagem: Onde aprender; Como aprender; Aprender a fazer; Aprender a ser; e Aprender 

a transformar.  

Nesse ambiente ainda pode-se verificar que nem todas as informações fluentes nessa 

ecologia são aceitas/utilizadas, passando por filtros inerentes a cada indivíduo, construídos por 

meio de valores, crenças e perspectivas, sendo necessário para tanto, informações e 

aprendizagem serem conduzidas via linguagem, mídias, tecnologias, permitindo ao final do 

processo reflexão, criação e compartilhamento.  

Sendo o Conectivismo uma metodologia baseada na teoria de rede e do caos, essa sugere 

então certo “relaxamento” na hierarquia instrucional e a ampliação da sala de aula para espaços 

cujas portas foram abertas pelas novas tecnologias da informação e comunicação e sem fio, 

cooperando assim para um novo paradigma da aprendizagem (MATTAR, 2012).  

Figura 8 - A Ecologia da aprendizagem 
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E ainda conforme o autor, o papel do aprendiz no Conectivismo não é mais o de 

memorizar ou mesmo entender tudo, mas de ter a capacidade de encontrar e aplicar o 

conhecimento onde e quando necessário.  

Diante das características e definição do Conectivismo, percebe-se o nítido suporte à 

ubiquidade da atual e emergente Educação, sinalizando benefícios tais como a melhoria na 

disseminação e aquisição de uma aprendizagem cada vez mais significativa, além da automática 

oportunidade para o desenvolvimento da “Sabedoria Digital” (PRENSKY, 2009). 

Não se pode deixar de lembrar a justificativa de Thüer (2008); Siemens (2008); 

MATTAR (2012), na qual o Conectivismo, apesar de se enquadrar muito bem na atual realidade 

social, ainda é uma teoria de aprendizagem incipiente, precisando, portanto, de ajustes enquanto 

não responde inteiramente as indagações e limitações como as expostas por Siemens (2006), 

citadas no final da Seção 2.5.2 deste trabalho. 

 Em síntese, e considerando a utilização combinada de preceitos atribuídos a cada teoria 

explanada neste estudo, apresenta-se o Quadro 2, idealizado por Mota (2009) no qual um 

agrupamento das principais características relacionadas ao Behaviorismo, Construtivismo e 

Conectivismo é feito, permitindo além de uma análise geral das teorias, a representação de uma 

linha de reflexão em direção da superação dos desafios e limitações da EaD na era tecnológica 

(GIBSON; ALDRICH; PRENSKY, 2007; SIEMENS, 2006), como já mencionado. 

 

  Quadro 2 - Síntese das gerações de teorias de aprendizagem na EaD (continua) 

 

 

Propriedades Behaviorismo Construtivismo Conectivismo 

Como ocorre a 

aprendizagem? 

Caixa negra - enfoque 

no comportamento 

observável 

Social, sentido 

construído por cada 

aprendiz (pessoal). 

Distribuído numa 

rede, social, 

tecnologicamente 

potenciado, 

reconhecer e 

interpretar padrões. 

Fatores de 

influência 

Natureza da 

recompensa, punição, 

estímulos. 

Empenhamento 

(engajamento), 

participação, social, 

cultural. 

Diversidade da 

rede. 
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  Quadro 2 - Síntese das gerações de teorias de aprendizagem na EaD (conclusão) 

  Fonte: (MOTA, 2009)  

Além de uma visão geral das principais propriedades das teorias de aprendizagem mais 

frequentemente aplicadas na EaD, a representação de Motta (2009) ainda serve de apoio para a 

composição de um arcabouço baseado na estrutura básica de elementos metodológicos de 

ensino-aprendizagem proposta por Behar (2009), conforme apresentado na Figura 9. 

2.5.4  A arquitetura de metodologia pedagógica de Behar 

Não obstante as teorias de ensino-aprendizagem, esta seção traz à tona o pensamento de 

Behar (2009) mostrando que com a introdução das TIC (atuais TIMS) toda a Educação sofreu 

uma mudança de paradigma. Esta seção também procura despertar ponderações acerca da 

obtenção de mais qualidade e criatividade na Educação, como se pretende neste trabalho, 

contudo sem a pretensão de se tornar guia ou referência.  

Behar (2009) propõe uma arquitetura pedagógica (Figura 9) caracterizando um modelo 

que pode representar e orientar a forma de abordagem para qualquer currículo, levando a 

concretização de práticas pedagógicas e interações entre professor/estudante/objeto de estudo 

e, o que é mais importante, independente da abordagem pedagógica e ou do paradigma 

educacional em vigência. 

Propriedades Behaviorismo Construtivismo Conectivismo 

Qual é o papel 

da memória 

A memória é o inculcar 

(cabeamento) de 

experiências repetidas - 

onde a recompensa e a 

punição são mais 

influentes. 

Conhecimento 

prévio misturado 

para o contexto atual. 

Padrões 

adaptativos, 

representativos do 

estado atual, 

existente nas 

redes. 

Como ocorre a 

transferência? 

Estímulo, resposta. Socialização. Conexão (adição) 

com de nós 

(laços). 

Tipos de 

aprendizagem 

melhor 

explicados 

Aprendizagem baseada 

em tarefas. 

Social, vaga (“mal 

definida”) 

Aprendizagem 

complexa, núcleo 

que muda 

rapidamente, 

diversas fontes de 

conhecimento. 
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 Fonte: (BEHAR, 2009) 

Com a representação acima, as categorias da arquitetura pedagógica estruturada podem 

ser assim compreendidas: 

a) Aspectos organizacionais - Fundamentação do planejamento e a proposta 

pedagógica das quais devem fazer parte os objetivos do processo, a organização 

do tempo e do espaço, o resultado esperado em relação ao desempenho dos 

participantes; 

b) Conteúdo - Materiais instrucionais, recursos tecnológicos e outras ferramentas 

de aprendizagem e objetos de aprendizagem; 

c) Aspectos metodológicos - Formas de interação, atividades, procedimentos de 

avaliação; e 

d) Aspectos tecnológicos - Definição do AVA e suas funcionalidades e 

ferramentas. 

Mediante a arquitetura pedagógica proposta por Behar (2009), conjuntamente com a 

menção à “sabedoria digital”, feita por Prensky (2009, p. 2) (Seção 1.1), sendo categórico na 

afirmação de que: “a tecnologia por si só não substituirá a intuição, o bom senso, a moral e a 

capacidade para resolver problemas”, deixa mais nítida a possibilidade de uma sabedoria que 

Figura 9 - Elementos de uma arquitetura pedagógica genérica 
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pode ser registrada, incentivada, organizada e desenvolvida por meio de técnicas ou métodos, 

ajudando a mapear ações em prol do ensino e da aprendizagem. 

A perspectiva da arquitetura de Behar (2009) será ainda visualizada com mais 

profundidade neste trabalho, no embasamento da proposta de modelo estratégico de técnicas de 

ensino-aprendizagem voltada ao u-learning (Capítulo 5) deste trabalho, utilizado no 

experimento da presente pesquisa, visando a avaliação da aprendizagem significativa em 

ambiente ubíquo de aprendizagem. 

Considera-se aqui por fim, técnicas de ensino-aprendizagem como meio de aquisição 

e/ou aprimoramento de sabedorias como adquirida por meio da aprendizagem significativa e a 

sabedoria digital, e ainda para a obtenção de mais qualidade e criatividade na Educação.  

Nesse sentido passe-se para a seção, na qual os estilos de aprendizagem serão abordados 

como possibilidade de identificação de elementos do contexto do aprendiz. 

2.5.5  Estilos de aprendizagem 

Como já exposto na Seção 2.2.1, Pereira et al. (2014) indicam que na utilização de 

esquemas tradicionais de EaD, estudantes com diferentes preferências e habilidades ainda são 

levados a compartilharem materiais didáticos, interface e outros recursos de aprendizagem de 

maneira uniforme para todos. Colocações nesse sentido também são feitas por outros autores 

como Prensky (2009); Sims (2012); MATTAR (2012).  

Assim, esta seção apresenta possibilidades para se perceber e atender a singularidade de 

cada estudante na busca pela aprendizagem significativa, chamando a atenção para elementos 

de contexto tais como experiências, conhecimentos, habilidades e preferências de cada 

indivíduo, enquanto também estabelece uma conexão com o desenvolvimento da sabedoria 

digital de estudantes e professores. 

Baseando-se na nova geração de aprendizes, para a qual a tecnologia é um ambiente 

natural e a aprendizagem ocorre de maneira diversificada, significando coisas diferentes, Sims 

(2012) afirma que o design instrucional de cursos online deve acontecer conforme os 

fundamentos epistemológicos do engajamento colaborativo e construtivista. 

Também neste sentido, em um estudo baseado nos especialistas espanhóis Alonso, 

Gallego e Honey (2002), Amaral e Barros (2007) apontam que traços cognitivos, afetivos e 

fisiológicos, servem como indicadores de como estudantes percebem, interagem e respondem 

aos seus ambientes de aprendizagem, designando assim os “estilos de aprendizagem”.  
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Também baseadas em estudos de Alonso, Gallego e Honey (2002) juntamente com os 

instrumentos de investigação propostos por Felder (1993), Honey e Munford (2000); Bariani 

(1998), Mozzaquatro e Medina (2010) desenvolveram um sistema constituído por um 

questionário para identificar estilos de aprendizagem – Sistema para Diagnosticar Estilos 

Cognitivos (SEDECA).  

O experimento das autoras foi utilizado por 150 estudantes, de diferentes cursos de 

graduação (Pedagogia, Letras) e Pós-Graduação (Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Aplicadas à Educação) na modalidade a distância da Universidade Federal de Santa Maria. E 

dentre uma variedade de estilos de aprendizagem investigados, na qual foram incluídos os 

estilos Visual, Independente de Campo, Sensorial, Intuitivo, Ativo, Global, Teórico, 

Pragmático, Convergente, Dependência de Campo, Verbal, Estilo Impulsivo, Divergente, 

Holista, Reflexivo e Serialista, ficou destacado que os estilos de aprendizagem predominantes 

são os Estilos Divergente, Holista, Reflexivo e Serialista, sendo suas preferências associadas 

ao conteúdo assim detalhadas: 

a) Divergente - apresentação do conteúdo em tópicos, links e utilização da Internet 

como fonte de pesquisa. Uso de imagem com preferência por gráficos e/ou 

diagramas;  

b) Holista - apresentação do conteúdo em textos da Internet e imagens; 

c) Reflexivo - apresentação do conteúdo em livros, preferindo também gráficos 

e/ou diagramas; e 

d) Serialista - textos e imagens que definam uma sequência lógica, tais como 

apostilas, tutoriais, incluindo apresentação de slides contendo gráficos e 

imagens. 

O estudo realizado por Mozzaquatro; Medina (2010) permitiu adaptação do AVA ao 

contexto do aprendiz no que se refere às formas de organização visual do conteúdo (texto, 

imagens, diagramas, links, tutoriais, vídeos), à interface (atividades: síncrona ou assíncrona), 

às ferramentas de comunicação entre estudante e professor/tutor, bem como aos aspectos 

visuais (diferentes visões do sistema). 

 Assim, a identificação de estilos de aprendizagem é uma forma de se adaptar elementos 

de contexto como na subcategoria Estilo de aprendizagem, dentre eles também, os contidos nas 

subcategorias anotações, preferências, interesses, atividade e tarefas, todos verificados no 

Anexo 1 deste trabalho. 
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Todavia, diante de qualquer que seja a metodologia de ensino-aprendizagem, o uso das 

TIMS implica em novas aprendizagens, principalmente, segundo afirmativa de Saccol, 

Schlemmer e Barbosa (2010, p. 96), indicando que é “por meio das interações, das trocas, do 

diálogo e do comprometimento com o outro”, que se permite conhecer melhor os parceiros com 

os quais se interage, aprendendo assim, mais e melhor.  

Sendo assim, e considerando a interação como elemento de presença marcante na atual 

EaD e igualmente fundamental para a eficiência educacional, que em tempos de TIMS, redes e 

conexões têm superlativa importância, trazendo fatores que podem e devem ser pensados na 

elaboração e utilização de metodologias de ensino e aprendizagem a distância (MATTAR, 

2012), segue-se para a Seção que trata da interação em processos de ensino-aprendizagem, 

dessa feita com suporte no u-learning. 

2.5.6  A EaD e a interação 

Nesta seção serão verificadas questões voltadas às formas de interação por meio do u-

learning, visto que diversos agentes, entre seres humanos, dispositivos e até o ambiente podem 

interagir entre si, em busca de objetivos educacionais, comuns ou distintos.  

A presente seção é estendida de um alerta emitido por Saccol, Schlemmer e Barbosa 

(2010); Sims (2012) e Mattar (2012), dentre outros, lembrando que ainda são configurados 

cursos a distância nos quais há apenas a priorização de conteúdo ou da instituição, baseados em 

paradigmas presenciais e centrados no professor, ao invés da perspectiva global do contexto 

colaborativo centrado no aprendiz e incluindo pessoal administrativo educacional, de 

tecnologia da informação e designers instrucionais.  

A interação se destaca como importante elemento na EaD, não somente por ter sido uma 

das responsáveis pelas mudanças nos perfis e papéis de professores/tutores e 

estudantes/aprendizes, como será visto na Seção 2.8, mas também por essa não mais ocorrer 

tão somente de maneira automática, precisando-se de planejamento e consequente investimento 

de tempo e treinamento (SIMS; HEDBERG, 2006; MATTAR, 2012).  

Autores como Maturana (1982); Sims e Hedberg (2006); Saccol, Schlemmer e Barbosa 

(2010) e Mattar (2012), referenciam tipos e/ou níveis de interação. Porém em um artigo mais 

recente, Sims (2012) propõe maneiras que podem ser submetidas como métricas para ajudar a 

avaliar se os objetivos da aprendizagem foram atingidos, como a aquisição da aprendizagem 

significativa ou incentivar o desenvolvimento da sabedoria digital, no caso deste trabalho.  
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Segundo o autor, é importante verificar que as métricas podem ser utilizadas para 

otimizar a aprendizagem a distância individual (Self-Paced – (SP)) ou colaborativa 

(Collaborative Online environments – (CO)), ou ambas, sendo essas enumeradas como a seguir.  

a) Métrica 1: Estilo de aprendizagem (SP, CO) 

A utilização dessa métrica permite considerar os diferentes estilos de aprendizagem para 

implementar uma série de estratégias e recursos, de acordo com a maneira que cada estudante 

gosta de aprender.  

Ainda segundo Sims (2012), não é o caso de desenhar um ambiente para uma 

predisposição do aprendiz, mas de garantir que ele seja capaz de usar suas preferências pessoais 

para contextualizar sua aprendizagem. E principalmente, para considerar os estilos de 

aprendizagem predominantes e inter-relacionados de maneira que se possa compartilhar 

recursos e estratégia de aprendizagem.  

Aceitando a alegação do autor admitindo não ser muito prático ou eficaz tentar 

prognosticar o estilo de aprendizagem em tempo real de aprendizagem, ou seja, inferir sobre as 

preferências de cada aprendiz no momento em que ele está aprendendo, considera-se então o 

levantamento de estilos de aprendizagem por meio da utilização de questionários, 

possibilitando o levantamento prévio de preferências e objetos de aprendizagem, e assim uma 

posterior organização de estratégias pedagógicas conforme os estilos apurados, como verificado 

na Seção 2.5.5 e detalhado nas Seções 3.2 e 3.3 na metodologia utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

b) Métrica 2: Conclusão do curso (SP) 

Essa métrica de interação é focada na conclusão do curso, não que o curso deva permitir 

que o aprendiz chegue ao final com simples pressionar de “enter”, mas que este estabeleça que 

o aprendiz não possa completar o curso a menos que ele tenha empreendido atividades ou 

resolvido problemas com sucesso, permitindo a conclusão ou a passagem para um próximo.  

Neste sentido, o curso precisa disponibilizar certa variedade de caminhos que o aprendiz 

possa escolher e seguir conforme suas preferências ou ainda, a alternativa de um desenho 

baseado na construção de narrativas, nas quais o aprendiz discorra sobre suas impressões e/ou 

aprendizagem adquira no momento da conclusão de atividades e/ou do próprio curso. 
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c) Métrica 3: Atividade cognitiva (SP, CO) 

Para essa métrica é essencial que os aprendizes sejam engajados ativamente com o 

ambiente de aprendizagem – supondo que o pensamento crítico em um ambiente flexível, 

complexo e global seja o alvo primário. 

Esse engajamento só pode ser adquirido se os participantes do curso tiverem a 

oportunidade de testar suposições (hipóteses), construir soluções (manipular), ajustar variáveis 

(experimentar) e/ou introduzir o conteúdo (modificar) dentro do ambiente.  

O autor ressalva que uma estratégia útil na promoção do engajamento e da atividade 

cognitiva é ter em mente a seguinte perguntar a cada tela/página do sistema, “O que o aprendiz 

está fazendo aqui? ”. 

d) Métrica 4: Papéis (SP, CO) 

A EaD, assim como a educação em geral, se encontra em um estágio tal que não se pode 

mais diferenciar os papéis do designer, do professor e do aprendiz. Por exemplo, Sims (2012) 

aponta que mantendo o seu papel no ambiente, o professor deve estar aberto para receber 

conteúdos dos aprendizes que têm mais experiência sobre o assunto.  

Desse modo, a presença e os papéis (designados previamente) podem ser flexíveis e 

abertos às mudanças. Mais do que supor quais são os papéis que poderão ser desempenhados, 

é importante para todos os participantes do ambiente de aprendizagem serem capazes de 

articular e negociar seus papéis preferidos.  

Além disso, papéis como os de professor/estudante e a interação sofrem influência 

mútua no atual panorama educacional baseado na EaD, como já aludido no início dessa seção 

e ainda será destacado na Seção 2.8 deste trabalho. 

e) Métrica 5: Efeitos Áudio/Visuais (SP) 

“A mídia nunca deve ser usada para demonstrar as habilidades do software, nem da 

equipe de desenvolvimento” (SIMS, 2012, p. 5), assim, o autor alerta que elementos de mídia 

podem melhorar ou comprometer a experiência de aprendizagem, indicando que cada elemento 

de mídia precisa ser disponibilizado para promover o efetivo engajamento do aprendiz com o 

conteúdo. 

E mesmo considerando os estilos e preferências da Aprendizagem, como visto na 

Métrica 1, o alerta de cautela na utilização de mídias em prol da aprendizagem permanece, 
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enquanto não se pode prever como o aprendiz irá reagir ao se integrar com animações, áudio e 

vídeo nos processos de aprendizagem, sendo necessário tomar cuidado em seus usos. 

f) Métrica 6: Feedback (SP, CO) 

O Feedback tem sido identificado como um elemento-chave de todos os esforços de 

aprendizagem. O designer do curso deve, portanto, possibilitar um sistema de feedback que seja 

contextual e adaptativo assim como positivo e correcional (onde for apropriado).  

O autor menciona a autoavaliação como uma boa estratégia da métrica feedback, 

contrapondo-se aos padrões do regime da avaliações/testes, e diante da emergia e a flexibilidade 

do atual perfil do estudante/aprendiz (Seção 2.8), desde que o aprendiz seja seguramente 

sensibilizado e de forma articulada preparado para tanto. 

g) Métrica7: Design para Aprendizagem (SP, CO) 

Com esta métrica, Sims (2012) convida ao redesenho do atual modelo de 

desenvolvimento de cursos, para enfatizar e reconhecer o papel do aprendiz, trazendo como 

reflexão: onde estão os designers para aprendizagem ou os arquitetos interativos? Onde estão 

os especialistas de ambientes colaborativos? Pois, geralmente o desenho de cursos a distância 

está centrado no professor ou no conteúdo. Assim, com esta métrica, o autor convoca a abraçar 

a mudança para um foco contextualizado, colaborativo e centrado no aprendiz.  

Em combinação ou individualmente, Sims (2012) assegura que as sete métricas podem 

ser usadas como estratégias em cursos online de maneira a proporcionar interações efetivas e 

permitindo o engajamento dos aprendizes de acordo com sua maneira preferencial de aprender.  

A interação enfim, pode ser vista e tratada como um meio de se possibilitar um ambiente 

de aprendizagem mais imersivo, no qual os contextos do aprendiz, do professor, do conteúdo e 

dos objetos de aprendizagem se encontrem formando um único cenário mais produtivo e 

prazeroso, na busca pela aprendizagem significativa ou no incentivo ao desenvolvimento da 

sabedoria digital. 

Em continuidade, e ainda corroborando para que a interação seja considerada e incluída 

de forma estratégica em planejamentos de metodologias de aprendizagem na EaD, Mattar 

(2012) e Sims (2012), chamam a atenção para que os processos de mediação sejam adequados 

de forma a permitir o equilíbrio entre o estudo independente, característico da EaD, e atividades 

interativas.  
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Segue-se então, para a seção correspondente aos processos de mediação pedagógica na 

EaD focando os recursos do u-learning. 

2.5.7  A EaD e a mediação pedagógica 

Na atual EaD, caracterizada pelos recursos do u-learning, deve-se considerar que todos 

os participantes possam, em algum momento, receber ou assumir naturalmente o papel de 

mediador (SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010), enquanto em modelos de educação 

tradicionais, o professor é o único a possuir o papel de mediador, mediando apenas seus 

estudantes, concluem os autores.  

Dessa forma, nesta seção serão abordadas informações como as exibidas pelos autores 

citados acima, inferindo que a interação em rede, em vários contextos (físico, computacional e 

humano), por meio das mais variadas conexões (laços) deve ser levada em consideração para 

uma melhor perspectiva de mediação pedagógica.  

Propondo ampliar a visão para compreender não só os objetos tradicionais de 

aprendizagem (textos, guias e imagens), mas também a exposição de pensamentos e atitudes 

como construtores do conhecimento, Okada (2007) sugere algumas ações de mediação 

pedagógica que podem ser consideradas no planejamento da ação de ensino online, como segue:  

a) Atuar de modo muito flexível;  

b) Identificar emergências e oportunidades de aprendizagem;  

c) Buscar o sentido e questionar mensagens ambíguas; e  

d) Reorganizar, mapeando o que é relevante e significativo.  

As colocações da autora vêm confirmar com veemência o atual cenário educacional, 

convocando os profissionais envolvidos em EaD a enfrentarem as novas situações decorrentes 

da interação do indivíduo consigo, com outro e com o ambiente de contexto. 

E ainda, mencionando uma relação “heterárquica”, na qual não existe uma hierarquia 

constituída única ou predefinida, na qual o poder e a decisão são compartilhados entre os 

participantes, Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) indicam que assim como na interação, uma 

nova perspectiva da mediação pedagógica deve ser difundida diante do uso das TIMS, como é 

o caso do u-learning.  

Seguindo o exposto pelos autores acima citados, compreende-se que todos os 

envolvidos no processo de EaD, mesmo em diferentes níveis e momentos, podem e devem 

assumir a direção da mediação, tornando-se coautores e corresponsáveis pela produção coletiva 
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do conhecimento e não apenas individualmente. Assim como é também sugerido por Sims, 

2012 em sua Métrica 4 de interação, referente aos papéis, apontado anteriormente na Seção 

2.5.6.  

Ao mesmo tempo, pode-se estabelecer uma relação direta com a metodologia 

construtivista, vista na Seção 2.5.2, quando esta também sugere um certo relaxamento na 

hierarquia instrucional, capacitando o estudante não apenas a entender o conteúdo apresentado, 

mas a procurar e aplicar o conhecimento onde quer que esteja, atualmente por meio u-learning 

apoiado pelas TIMS.  

Baseando-se em Sims (2012) e aproveitando o conhecimento até aqui exposto, pode-se 

esquematizar um modelo para combinar estratégias funcionais para um melhor entendimento 

de como implementar e avaliar a efetividade das interações e mediações em ambiente ubíquo 

de aprendizagem como mostrado na Figura 10.  

  Figura 10 - Esquema de interação e mediação 

 
 Fonte: Adaptado de Sims (2012) 

Com o esquema representado na Figura 10, deve-se compreender que a mediação 

precisa ir além da entrega de conteúdos ou atividades, suscitando coisas tais como confiança e 

reuso (SIMS, 2012). E que, tanto a pedagogia do ambiente online, como os diversos 

stakeholders e outros recursos (interação, estratégias e conteúdos), integrantes do ambiente, 

devem ser levados em conta como o princípio estratégico para uma mediação eficiente. 
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A Figura 10 também permite a representação de uma perspectiva e predisposição para 

imergir na mediação de um ambiente no qual há momentos de ordem e desordem, porém, a 

constatação final deve ser de organizada obtenção do conhecimento e algo extremamente 

enriquecedor (OKADA, 2007).  

Assim, pode-se entender como mediação pedagógica exitosa aquela que permite 

percepções e associações que revelam a aprendizagem significativa, bem como o 

desenvolvimento da sabedoria digital.  

Contudo, ao se restaurar alegações vistas no início deste capítulo, indicando que a 

simples utilização das TIMS por si só não garante a melhoria da capacidade de aprender nem 

de ensinar, Huang et al. (2011); Mattar (2012); Hwang (2014), dentre outros, observam que as 

TIMS, a interação e a mediação pedagógica, devem ser consideradas como ferramentas que 

fazem parte de um mesmo pacote de instruções e ações a serem utilizadas em busca de objetivos 

tais como as já mencionadas aprendizagem significativa e sabedoria digital.  

Portanto, passa-se à seção que visa descrever o desenvolvimento de metodologias de 

ensino-aprendizagem voltadas para u-learning.  

2.6 Metodologias de ensino-aprendizagem voltadas para o u-learning 

Em relação ao cenário atual das tecnologias aplicadas à Educação, até agora analisado 

neste trabalho, pode-se considerar que EaD está tão emergente quanto a necessidade de 

instrução da atual sociedade, porém, pode-se considerar o mesmo dos métodos pedagógicos 

que a norteiam? Para Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) não se pode dizer que as questões 

didático-pedagógicas estão evoluindo tão rapidamente quanto as tecnologias e infraestrutura 

que permitiram a EaD chegar ao u-learning.  

Nada obstante, esta seção busca fazer um apanhado das modalidades de EaD, exibindo 

semelhanças e diferenças entre o e-learning, o m-learning e teorias de ensino-aprendizagem, se 

concentrando no u-learning.  

Apontando o desenvolvimento de pesquisas acerca da utilização das TIMS na Educação, 

Liu e Hwang (2009) identificaram semelhanças e diferenças entre e-learning, o m-learning e o 

u-learning em suas variáveis teorias e práticas, e propuseram um conjunto de valores, com base 

na literatura, conforme mostrado no Quadro 3. 
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     Quadro 3: Semelhanças e diferenças entre e-learning, m-learning e u-learning 

Variáveis Teóricas e 

Práticas 

Rede Convencional 

de e-learning 
M-learning 

Sensibilidade ao contexto e 

u-learning 

Distinção entre as 

características de 

aprendizagem 

Livre distância, 

aprendizagem 

holística, acesso 

síncrono e assíncrono 

Livre distância, 

aprendizagem holística, 

acesso síncrono e 

assíncrono, situado no 

ambiente autêntico, 

acesso atemporal à 

informação de 

aprendizagem 

Livre distância, 

aprendizagem holística, 

acesso síncrono e 

assíncrono, situado no 

ambiente autêntico, acesso 

atemporal à informação de 

aprendizagem e apoio ativo 

à aprendizagem 

L
o

cu
s 

d
e 

co
n

tr
o

le
 

Interno, 

com base na 

perspectiva 

do aluno 

Usuário autodirigido Usuário ativo 
Usuário ativo ou sensor 

acionado pelo usuário 

Externo, 

com base na 

aplicação 

da 

ferramenta 

Orientação com base 

em comportamentos 

online 

Orientação baseado em 

rede sem fio, 

comportamentos de 

aprendizagem em rede 

Orientação online e baseada 

em comportamentos de 

aprendizagem autênticos 

 

Principais fontes de 

informação 

Servidores 

conectados 

Servidores sem fio e 

objetos autenticados 

Servidores sem fio e objetos 

autenticados com sensores 

incorporados 

Modos de instrução 

Atividades de 

aprendizagem um-

para-um, de um-para-

grupo ou de grupo-

para-grupo 

Atividades de 

aprendizagem um-para-

um, de um-para-grupo ou 

de grupo-para-grupo com 

autenticação de 

informação de contexto 

para conhecimentos 

declarativos, tais como a 

observação e 

classificação das metas 

de aprendizagem do 

mundo real 

Atividades de aprendizagem 

um-para-um, de um-para-

grupo ou de grupo-para-

grupo com autenticação de 

informações de contexto 

para conhecimento 

processual, tais como as 

habilidades ou capacidade 

de completar uma 

experiência complexa, com 

vários itens de equipamentos 

Cenários de 

Aprendizagem 

Contexto passivo de 

aprendizagem online 

Mundo real e contexto 

passivo de aprendizagem 

online 

Mundo real e contexto de 

aprendizagem online mais 

ativo 

 Fonte: Adaptado de Liu e Hwang, (2009)  

A observação dos autores, revelando no u-learning a reunião de recursos, tecnologias e 

metodologias vistos de maneira isolada, ora no e-learning, ora no m-learning, indicam neste 

primeiro ganhos em potencial na efetivação do processo de aprendizagem.  

Na exposição do Quadro 3 percebe-se também que a partir do m-learning a informação 

se tornou mais “presente”, ou seja, em qualquer tempo e espaço, assim também é colocado por 
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Saccol, Schlemmer e Barbosa, (2010), esclarecendo que não havendo mais necessidade de fios 

para acessar a informação, ficou muito mais simples obter o conhecimento.  

A exposição dos autores no Quadro 3 também coincide com a observação de Saccol, 

Schlemmer e Barbosa, (2010) quando estes ressaltam que informações de contexto obtidas por 

meio de sensores, mecanismos de identificação e de localização, dentre outros, se adequando 

ao momento, às condições e às necessidades de aprendizagem em que o indivíduo se encontra, 

são os maiores diferenciais em metodologias que utilizam o u-learning, favorecendo ainda a 

aprendizagem centrada no estudante e consequente aprendizagem significativa. 

Dando destaque para os potenciais e características da sensibilidade ao contexto 

aplicados ao ensino-aprendizagem, Hwang, Tsai e Yang (2008) consideram que há uma 

verdadeira “distância” entre e-learning e o u-learning, uma vez que u-learning é capaz de 

realizar atividades de aprendizagem mais ativa e mais adaptáveis ao mundo real, experiência 

nunca antes imaginada a depender apenas do e-learning.  

Como visto na Seção 2.5.2, mesmo considerando o Construtivismo como a teoria mais 

bem-conceituada no tocante ao u-learning, Aldrich e Prensky (2007); Saccol, Schlemmer e 

Barbosa (2010); Mattar (2012); Huang et al. (2011); Hwang (2014), concordam com Liu e 

Hwang (2009), ao enfatizarem o Conectivismo aplicado ao u-learning como contribuição para a 

aquisição de atributos como bom senso, inteligência e capacidade para resolver problemas, 

considerando esses atributos sinônimos de sabedoria e por conseguinte, a sabedoria como uma 

lacuna que não será preenchida tão somente com o simples uso de tecnologias como as TMIS.  

Os autores acima citados ainda apresentam reflexões sobre a utilização do u-learning, 

tais como: Como aplicar novos parâmetros extraídos dos contextos e ambientais pessoais para 

melhorar o desempenho da aprendizagem dos estudantes? Como pode o professor desenvolver 

e avaliar a habilidade de solucionar problemas dos estudantes a partir do mundo real? Como 

pode a aprendizagem no mundo real ser integrada com os recursos na Internet?  

É na perspectiva de que respostas possam ser encontradas a partir da avaliação da 

aprendizagem em métodos e técnicas aplicadas ao ensino e à aprendizagem, que na sequência 

será apresentada a avaliação da aprendizagem significativa em ambientes ubíquos.  

2.7 Avaliação da aprendizagem significativa no u-learning 

Esta seção visa corroborar com a necessidade de aprimoramento mencionada por 

Hwang, Tsai e Yang (2008), alertando também para a criticidade da avaliação como parte do 
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ensino no u-learning, sendo ainda necessários pesquisa e desenvolvimento de estratégias neste 

sentido.  

Seguindo essa mesma linha, Huang et al. (2011) propõem um modelo de avaliação 

(Figura 11), sobre o qual pode-se montar esquemas de ensino-aprendizagem e posteriormente 

avaliar se o sistema permitiu a aquisição da aprendizagem significativa.  

Além da avaliação do alcance da aprendizagem significativa, os autores indicam que ao 

se acompanhar o modelo exibido na Figura 11, pode-se desenvolver a avaliação de atividades 

e técnicas voltadas ao u-learning. Por ora, segue-se à estrutura proposta por Huang et al. (2011) 

e seu detalhamento. 

A estrutura hierárquica, sugerida pelos autores, é similar a uma árvore e demonstra 

relacionamentos entre três níveis. No primeiro nível está o objetivo, a avaliação de um ambiente 

de u-learning baseada na aprendizagem significativa, que está vinculado ao segundo nível da 

estrutura no qual se verifica as cinco dimensões da aprendizagem significativa, sendo quatro: 

ativa, autêntica, construtiva e cooperativa, baseadas em estudos anteriores de Grabe e Grabe 

(2007); Jonassen (1995); Karppinen (2005) apud HUANG et al. (2011), e a quinta e última 
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Urgência da necessidade de aprendizagem

Iniciativa da aquisição do conhecimento

Construtiva

Aprendizagem autorregulada

Aprendizagem construtivista

Cooperativa
Interatividade do processo de aprendizagem

Comunidade de aprendizagem

Personalizada
Aprendizagem adaptativa

Serviço de personalização

Autentica
Situação da atividade instrucional

Consciência de contexto

Objetivo Dimensões Critérios 

Figura 11 - Modelo de avaliação da aprendizagem significativa em ambiente de u-learning. 

Fonte: (HUANG et al., 2011) 
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dimensão, a personalizada, acrescentada pelos autores. E no terceiro nível destacam-se as dez 

principais características do u-learning também projetadas a partir de pesquisas anteriores de 

Chen e Li (2010); Hwang et al. (2008); Ogata et al. (2008); Yang (2006) apud HUANG et al. 

(2011), e utilizadas como critérios de avaliação do ambiente e atividades do u-learning.  

Na intenção não apenas da avaliação do u-learning, mas também do alcance da 

aprendizagem significativa e do desenvolvimento da sabedoria digital Prensky (2009) (Seção 

1.1), esses dois últimos apoiados por técnicas baseadas no Conectivismo, vê-se como 

agregadora e expressiva a relação entre as dimensões propostas por Huang et al. (2011) acima 

apresentadas e as dimensões indicadas por Siemens (2008), em sua ecologia da aprendizagem 

(Figura 8, na Seção 2.5.3), sendo então as dimensões da aprendizagem ubíqua em função da 

teoria conectivista são representadas na Figura 12 e assim delineadas: ativa no como se aprende, 

construtiva no aprender a ser, cooperativa no onde se aprende, personalizada no aprender a 

transformar e autêntica no aprender a fazer. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Estender as dimensões do u-learning (HUANG et al., 2011), associando-as às 

dimensões do Conectivismo (SIEMENS, 2008), permite reiterar as relações existentes entre as 

duas propostas visando adaptação a ambientes de aprendizagem cada vez mais envolvidos pela 

urgência e iniciativa para aquisição de conhecimento, autonomia na aprendizagem, 

Figura 12 - Dimensões da aprendizagem ubíqua em função da teoria conectivista 
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aprendizagem adaptativa com transformações personalizadas e situações de aprendizagem 

contextualiza, com base nas tecnologias e recursos das atuais TIMS. 

Concordando com a necessidade de pesquisa para o desenvolvimento de avaliação 

específica para o u-learning, Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) asseguram que dependendo 

de como são propostos e desenvolvidos, os processos avaliativos podem fornecer feedback 

constante não apenas para estudantes, como para professores, bem como a própria metodologia 

de ensino-aprendizagem, auxiliando na identificação de falhas, redirecionamentos e 

reavaliação. 

Assim, com vistas para reavaliações e redirecionamentos, denota-se na próxima seção 

perfis e papeis de professores/tutores e estudantes/aprendizes, importantes personagens no 

processo de ensino-aprendizagem no atual panorama da EaD. 

2.8 Papéis e perfis do professor/tutor e do estudante/aprendiz  

Os papéis de todos os participantes no atual processo educacional a distância - 

administradores, técnicos, designers, professores e aprendizes - precisam ser reavaliados para 

entender seus inter-relacionamentos dentro do contexto online e ubíquo (SIMS; HEDBERG, 

2006).  

As alegações dos autores acima vêm mais uma vez acompanhadas da informação de 

que, atualmente, o panorama educacional está configurado em um contexto colaborativo 

centrado no aprendiz, mas os desenhos e práticas educacionais ainda são baseados em 

paradigmas presenciais e centrados no professor ou no conteúdo. 

 Assim, nesta seção segue a análise de como e de quanto a atuação de importantes 

personagens da EaD, como é o caso de professores/tutores e estudantes/aprendizes, foi alterada 

por este novo panorama educacional, visando a relação desses com novas formas de ensinar e 

de aprender. 

2.8.1  Papéis e perfil do estudante/aprendiz 

Como já referenciado na Seção 2.5.6, a interação figura como uma das responsáveis 

pelas mudanças nos perfis e papéis de professores/tutores e estudantes/aprendizes, tanto que, 

baseando-se em Dede (2005), percebe-se questões de interação ao se resumir características do 

atual aprendiz: 

 Conhecimento comum envolvendo conhecimentos tácitos, experiências 

individuais e contextualizadas; 
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 Compartilhamento em grupos e comunidades de aprendizagem; 

 Equilíbrio entre a aprendizagem experiencial, orientada e a reflexão coletiva; e 

 Busca do “codesenho” (codesign) de experiências de aprendizagem tendo em 

vista a personalização segundo necessidades individuais. 

Além dessas características, os novos papéis dos estudantes e professores, uma vez visto 

como independente, agora precisam ser entendidos como trocáveis, como já aludido na Seção 

2.5.7, e de tal maneira que o professor em sua interação/mediação possa assumir o papel de 

estudante, ao mesmo tempo em que o estudante pode introduzir novos 

conteúdos/exemplos/experiências ainda desconhecidos para os demais, por exemplo, tornando-

se nesse momento professor. 

Já em relação às TIMS influenciando as características dos aprendizes, é relevante trazer 

à lembrança Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) mencionando ser apropriado formar os 

aprendizes sobre como e qual a melhor maneira de aprender a partir dessa atual configuração, 

na qual há alta probabilidade de distração e interrupções provocadas justamente pelo vasto 

volume de informação e possibilidades de uso, advindos das tecnologias.  

A menção dos autores acima também faz oportuno o despertar para a já divulgada 

“Sabedoria Digital” (PRENSKY, 2009) em prol do desenvolvimento de capacidades naturais 

de cada indivíduo, tais como a de resolver problemas, a memória, a de discutir, de comparar e 

a de avaliar perspectivas, para o gerenciamento eficiente da aprendizagem.  

Concomitantemente aos entendimentos de Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) e 

Prensky (2009) acima citados, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico20 (OCDE), em recente pesquisa, afirma que mesmo requerendo as mesmas 

competências que a leitura em papel, a leitura online exige uma capacidade suplementar e 

igualmente importante: a de saber navegar entre páginas de texto e discernir as fontes 

pertinentes e dignas de confiança, dentre um número de informações aparentemente infinito.  

Para tanto, foi analisado o número de etapas utilizado pelos estudantes para buscar 

informações e também a capacidade para navegar de maneira focada na busca por determinados 

assuntos (por exemplo, clicando corretamente na sequência de páginas que permitia realizar a 

tarefa solicitada). 

                                                 
20 Organização internacional e intergovernamental, da qual o Brasil faz parte. Ela estabelece diretrizes 

para uma condução responsável de negócios e áreas, incluindo: meio-ambiente; acesso à informação; tecnologia, 

ciência e educação. Disponível em: http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_34887_1_1_1_1_1,00.html. 

Acessado em 01/07/2015. 

http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_34887_1_1_1_1_1,00.html
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A verificação da pesquisa acima citada, não só indica mais um aspecto no novo perfil 

para estudantes/aprendizes, como ainda consolida as indicações de Presnky (2009) e Saccol, 

Schlemmer e Barbosa (2010), confirmando ser imperativo que educadores possam contribuir 

para que estudantes/aprendizes aprendam mediante o uso das TIMS e assumam o papel de 

guias, provedores do contexto e de controladores da qualidade. Para tanto, acredita-se aqui, que 

eles mesmos (os educadores) devem ter em mente o desenvolvimento da sua própria sabedoria 

digital. 

Dessa maneira, segue-se para o perfil e papel desse novo professor/tutor, mediante a 

aprendizagem por meio das TIMS. 

2.8.2  Papeis e perfil do professor/tutor 

Segundo Presnky (2009) e Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010), professores/tutores, 

reais propulsores do conhecimento, devem ser os primeiros a se predisporem à adaptação, 

acompanhado as preferências de seus aprendizes e seguindo as tendências vigorantes na 

sociedade. Sendo assim, nesta seção é apresentada uma análise do novo papel e perfil do 

professor/tutor na EaD apoiada pelo u-learning.  

A EaD baseada nos recursos do u-learning traz características para o dia a dia do 

professor/tutor antes só solicitadas em ocasiões específicas, é o que relata Schlemmer, Lopes e 

Sabrito (2013), apontando que além de especialistas provocadores da aprendizagem, atualmente 

os professores também devem ser aprendizes, articuladores da prática e orientadores de 

projetos. 

Ainda mais, considere-se a indicação de Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010), julgando 

necessária a vivência em processos, práticas e metodologias baseados no u-learning, para obter 

o desenvolvimento de competências que permitam ao professor/tutor, fluência no uso das 

tecnologias envolvidas na modalidade. A expectativa é que dessa forma, os recursos do u-

learning de simples novidade tecnológica, passem a fazer parte naturalmente do processo 

didático-pedagógico. 

A verificação de Chin e Chen (2013) dá conta de que ao passo em que as propostas de 

sistemas de aprendizagem ubíquos vão se ampliando, mais se faz necessário para o 

professor/tutor estar a par das tecnologias utilizadas nesse cenário da EaD e da Educação em 

geral. Vê-se então na já citada predisposição para a adequação (PRESNKY, 2009; SACCOL; 

SCHLEMMER; BARBOSA, 2010) um importante fator de desenvolvimento para o docente no 

u-learning. 
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Ao mesmo tempo, fazendo alusão ao que considera um “verdadeiramente sábio”, 

Prensky (2009) indica que continua sendo necessário desenvolver capacidades como a de 

discutir, definir, comparar e avaliar perspectivas, porém aumentadas pelo uso inteligente e 

combinado da TIMS, quer seja pelo estudante/aprendiz quer seja pelo professor/tutor, mais uma 

vez, referindo-se à sabedoria digital. 

Nesse sentido, segundo Mattar (2012), o professor/tutor precisa, dentre outras 

competências: 

 Dominar as ferramentas e plataformas que utiliza;  

 Conhecer diversas teorias de aprendizagem e comunicação; e 

 Ser letrado em linguagens online.  

Enfim, o desenvolvimento de estratégias voltadas para u-learning, nas quais a eficácia 

do ensino seja ampliada, devem ser revistas em conformidade com os princípios do ensino e da 

aprendizagem (HWANG; TSAI; YANG, 2008).  

Nesta mesma linha, Mattar (2012) mostra ser relevante o desenvolvimento de modelos 

e técnicas, em programas sérios de formação continuada e não apenas meros treinamentos de 

alguns dias ou horas, mantendo professores/tutores em constantes processos de readaptação. 

Segue-se então, para a seção de considerações finais, na qual são denotadas as 

contribuições alcançadas com este capítulo. 

2.9 Considerações finais 

Neste capítulo foram feitas explanações acerca dos fundamentos teóricos norteadores 

para o desenvolvimento da presente pesquisa. Para tanto, foram verificados conceitos e 

aplicações relacionados aos recursos e tecnologias, tais como sensibilidade ao contexto, 

computação ubíqua, u-learning, metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem, ambientes 

virtuais de aprendizagem, além dos novos papéis e perfis de estudantes/aprendizes e 

professores/tutores na EaD. 

A partir da conceituação e de exemplos aplicados à sensibilidade ao contexto e à 

computação ubíqua, foram evidenciadas características de sistemas educacionais baseados 

nessas tecnologias, trazendo assim contribuições para a presente pesquisa tais como: a 

verificação de que sistemas sensíveis ao contexto podem colaborar com a eficiência e eficácia 

de processos de ensino-aprendizagem, inferindo sobre preferências, situações e/ou estados de 

entidades (pessoa, lugar, objeto); a classificação de elementos de contexto no âmbito 
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educacional; a definição do u-learning (aprendizagem ubíqua) como a modalidade na EaD, na 

qual a instrução pode ser realizada a qualquer hora, e em qualquer lugar; a verificação de que 

os já tradicionais smartphones, tablets, notebooks, dentre outros recursos das TIMS, são base 

para o u-learning; e a adaptação de ambientes virtuais de aprendizagem ao u-learning por meio 

de recursos como plug-ins e temas.  

Também, entre as contribuições do presente capítulo encontra-se o estudo sobre 

Conectivismo (SIEMENS, 2004), apresentado como a mais nova teoria do ensino e da 

aprendizagem, considerando ambientes de aprendizagem mediados por tecnologias como as 

atuais TIMS. 

 Outra contribuição diz respeito à observação de autores como Siemens, (2006); Hwang, 

Tsai e Yang (2008); Liu e Hwang (2009) e Prensky (2009), ante os novos perfis e papeis de 

estudantes/aprendizes e professores/tutores, indicando que ainda há necessidade de se 

aprimorar técnicas de ensino-aprendizagem que permitam a esses atores, utilizarem recursos e 

tecnologias voltados ao u-learning em seus processos instrucionais. 

Por fim, este capítulo também destacou a associação entre as cinco (5) dimensões do u-

learning propostas por Huang et al. (2011) e as cinco (5) dimensões do Conectivismo indicadas 

por Siemens (2008), em sua ecologia da aprendizagem (Figura 8, na Seção 2.5.3), sendo aqui 

delineadas em: ativa no como se aprende, autêntica no aprender a fazer, construtiva no aprender 

a ser, personalizada no aprender a transformar e cooperativa no onde se aprende.  

Na sequência, o próximo capítulo tem como objetivo abordar temas norteadores para 

desenvolvimento da presente pesquisa, tais como: computação ubíqua, sensibilidade ao 

contexto, u-learning e metodologias do ensino e da aprendizagem na EaD. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia de pesquisa é para Minayo (2003), o caminho do pensamento a ser 

seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a ser 

adotado para construir uma realidade. 

O presente trabalho configura-se em um estudo de caráter qualitativo, que representa 

valores subjetivos, dentro do universo das ações e relações humanas, e quantitativo, no qual os 

fenômenos podem ser reduzidos a equações, médias e estatísticas (MINAYO, 2003).  

Diante das várias possibilidades que a abordagem qualitativa oferece, pode-se optar pela 

utilização da pesquisa exploratória que busca conhecimento sobre o tema ou problema da 

pesquisa.  

A pesquisa exploratória, segundo Gil (2002), tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. O 

autor ainda indica que esse tipo de pesquisa pode ser classificado como: pesquisa bibliográfica 

e/ou estudo de caso. A obtenção de resultados será possível na medida em que os dados 

pesquisados entre várias fontes científicas forem confrontados e analisados mediante 

experiência vivenciada pelo pesquisador. 

Ante os procedimentos metodológicos da presente pesquisa, foram delineadas como 

metas para alcançar os objetivos da presente pesquisa as seguintes fases: 

 Levantamento bibliográfico acerca dos temas norteadores da pesquisa, expostos 

no referencial teórico (Capítulo 3) do presente trabalho; 

 Coleta de informações junto aos indivíduos que tiveram experiências práticas 

com a problemática que motivou a pesquisa, desta feita, cursos técnicos 

(Manutenção e Suporte em Informática e Informática para Internet) do Instituto 

Federal de Pernambuco (IFPE) e superior (Tecnologia em Redes de 

Computadores e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) da 

Faculdade Instituto Brasileiro de Tecnologia (UNIBRATEC);  

 Adaptação de AVA ao u-learning; 

 Estruturação, descrição e aplicação de modelo de técnicas de ensino-

aprendizagem voltadas ao u-learning; e 

 Avaliação do alcance da aprendizagem significativa em ambiente de 

aprendizagem ubíquo, aplicando o modelo de técnicas ensino-aprendizagem 

voltadas ao u-learning.  
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A seguir aponta-se o detalhamento das etapas realizadas para o desenvolvimento de cada 

fase acima delineada. 

3.1 Levantamento bibliográfico 

A revisão bibliográfica foi realizada a fim de caracterizar conceitos relacionados ao u-

learning, dentre os quais, a sensibilidade ao contexto e a computação ubíqua, bem como, a 

aplicação dos mesmos no domínio educacional a distância.  

Também foram levantados conceitos relacionados às metodologias do ensino e da 

aprendizagem voltados a EaD, e analisados os novos perfis e papéis de professores e estudantes. 

Tudo isso, procurando exemplos que estimulassem e/ou aprofundassem a compreensão e 

consequente embasamento para a adaptação de AVA ao u-learning e a estruturação, descrição 

e aplicação do modelo de técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning, fases da 

presente pesquisa indicas acima, enfatizando o desenvolvimento da sabedoria digital e 

buscando o melhor e mais fácil alcance da aprendizagem significativa.  

Após esta etapa, passou-se à prática da pesquisa, tendo como primeiro passo executado a 

coleta de informações, como detalhado a seguir. 

3.2 Coleta de informações junto aos indivíduos que tiveram experiências práticas com a 

problemática que motivou a pesquisa  

Para a referida coleta de informações foram elaborados questionários aplicados com os 

seguintes objetivos: 1) fazer um levantamento epistemológico em função do u-learning, 

apurando como os estudantes percebem técnicas e recursos voltados para sua aprendizagem; 2) 

verificar junto aos professores quais são as práticas utilizadas visando à aprendizagem e ao 

acompanhamento de seus aprendizes; e 3) verificar junto aos estudantes qual seu estilo 

preferencial de aprendizagem, caracterizando-o como elemento de contexto no âmbito 

educacional.  

Salientando que a coleta de informações será feita em dois cenários: o primeiro no 

ambiente natural dos cursos/instituições já referenciados no início deste capítulo, e o segundo 

após a adaptação de AVA ao u-learning e aplicação de modelo de técnicas de ensino-

aprendizagem, provenientes da presente pesquisa. 

Os já referidos questionários são apresentados nos Apêndices A, B e C e suas elaborações 

detalhadas a seguir.  
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3.2.1 Elaboração do questionário para levantamento epistemológico junto aos 

estudantes/aprendizes 

O questionário dos estudantes/aprendizes (Apêndice A), foi adaptado do indicado por 

Huang et al. (2011), a fim de apurar como os estudantes percebem técnicas e recursos voltados 

para sua aprendizagem, incluindo então, o AVA e as atividades propostas. 

Os itens do questionário elaborado para os estudantes/aprendizes (Apêndice A) foram 

traduzidos da língua inglesa para a portuguesa, e essa tradução avaliada por outros especialistas 

em Educação/EaD para se ter melhor garantia da manutenção do propósito da pesquisa original 

e do experimento da presente pesquisa: a avaliação das dimensões da aprendizagem ubíqua 

(Seção 2.7 deste trabalho) em função da aprendizagem significativa em ambiente ubíquo de 

aprendizagem.  

Cada item do questionário é uma afirmativa orientada na aprendizagem significativa e no 

u-learning, sobre como os estudantes/aprendizes percebem sua própria aprendizagem. A escala 

Likert de 1 até 5 pontos (sendo 1 igual a “Discordo completamente” e 5 igual a “Concordo 

plenamente”), foi usada para mensurar o grau de concordância deles com cada afirmativa. Além 

disso, também conforme recomendado por Huang et al. (2011), peritas em educação foram 

convidadas para revisar e validar os itens do questionário.  

A já referida pesquisa de Huang et al. (2011) foi selecionada por ter desenvolvido um 

método de avaliação baseado em 5 (cinco) dimensões da aprendizagem significativa, sendo 

quatro delas Ativa, Autêntica, Construtiva, e Cooperativa identificadas a partir de pesquisas 

anteriores, e a quinta dimensão, Personalizada, acrescentada pelos autores, a partir da utilização 

do u-learning, como detalhado na Seção 2.7 deste trabalho.  

O trabalho de pesquisa realizado, permitiu pequenas adaptações nos itens do questionário 

dos estudantes/aprendizes, também revisadas por especialistas em educação, pela percepção do 

possível paralelo entre as já referida dimensões levantadas pela pesquisa de Huang et al. 2011 

e as dimensões do Conectivismo compreendidas na ecologia da aprendizagem de Siemens 

(2008), sendo essas dimensões: Como se aprende, Aprender a fazer, Aprender a ser, Onde se 

aprende e Aprender a transformar (Figura 8, Seção 2.5.3), sendo então as já referida dimensões 

aqui referenciadas como dimensões da aprendizagem ubíqua em função da teoria conectivista 

(Seção 2.7). 

O experimento de Huang et al. (2011) também chamou a atenção por estabelecer dez 

características do u-learning, sendo essas características associadas as já aludidas 5 dimensões 
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da aprendizagem significativa e utilizadas como critérios de avaliação da aprendizagem ubíqua 

por meio de atividades e ambientes de u-learning, permitindo então, ajustes em AVA e nas 

práticas voltadas para o u-learning (Seção 2.7).  

Como na pesquisa original, foram associadas 3 afirmativas de medição para cada uma das 

5 dimensões da aprendizagem (baseadas nas definições de cada dimensão e orientadas na 

aprendizagem significativa), totalizando então 15 afirmações, acompanhadas da escala Likert 

para medir o grau de concordância de cada respondente, como já mencionado.  

Sendo assim, na próxima seção segue-se à especificação da elaboração do questionário 

para levantamentos junto aos professores/tutores.  

3.2.2 Elaboração do questionário para levantamento junto aos professores/tutores 

Outro questionário foi elaborado para verificar junto aos professores quais são as práticas 

utilizadas visando à aprendizagem e ao acompanhamento de seus aprendizes (Apêndice B). 

Esse questionário para professores/tutores foi baseado nas sugestões de Hwang, Tsai e Yang 

(2008) e de Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010).  

Buscou-se com isto, verificar tendências metodológicas dos docentes no planejamento e 

execução do ensino, bem como verificar o nível de correspondência entre práticas dos 

professores/tutores e as expectativas dos estudantes/aprendizes (Seção 8.3 deste trabalho).  

3.2.3 Elaboração do questionário para levantamento de elementos de contexto do aprendiz 

(SEDECA) 

O questionário para verificar estilos e preferências junto aos estudantes/aprendizes - 

SEDECA ((MOZZAQUATRO; MEDINA, 2010; NUNES, 2014) - Apêndice C), foi utilizado 

para caracterizar elementos de contexto no âmbito educacional, analisados na Seção 2.2.1.  

Desta feita, foi considerado o elemento de contexto estilo de aprendizagem, da 

subcategoria Estilos de aprendizagem, no ambiente de contexto do usuário (quadro completo 

no Anexo 1). A análise dos elementos de contexto no âmbito educacional também permitiu 

melhor compreensão e consequente aplicação de recursos de AVA e técnicas centradas no 

aprendiz. 

Após finalização de todas as minúcias de preparação e ajustes dos questionários, a 

aplicação dos mesmos foi realizada como detalhado na próxima seção. 
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3.2.4 Aplicação dos questionários 

Colocando como instrumento fundamental o caráter descritivo e o significado que as 

pessoas dão às coisas e à vida (GODOY, 1995), foi realizado um pré-teste, enviando-se ambos 

questionários (dos estudantes/aprendizes (Apêndice A) e dos professores/tutores (Apêndice B)) 

por e-mail, sendo 20 estudantes/aprendizes e 10 professores/tutores, para se avaliar a 

compreensão das afirmativas. O resultado foi uma amostra de 11 e 6 respondentes 

respectivamente.  

Com a análise dos dados do pré-teste foi verificada a dificuldade de compreensão por 

parte dos estudantes/aprendizes, e consequente necessidade de refinamento apenas desse 

questionário, uma vez que o resultado da amostra feita com os professores/tutores deixou claro 

o perfeito entendimento das proposições. 

Sendo então realizados ajustes nas orientações para alguns itens do questionário dos 

estudantes/aprendizes, foi colocada em prática a orientação dos autores Huang et al. (2011), 

indicando que um tempo poderia ser utilizado para explicar e orientar os estudantes/aprendizes 

acerca das atividades e do ambiente de aprendizagem na perspectiva do u-learning, aos quais 

os itens do questionário se relacionam. 

Deste modo, foram aproveitados encontros presenciais da rotina dos cursos e empenhados 

de 20 a 40 minutos para explicar aos estudantes/aprendizes o objetivo da pesquisa e orientá-los 

sobre o que se refere cada item do questionário. Assim, os questionários refinados foram 

reaplicados, dessa feita, no ambiente natural de sala de aula presencial, nos cursos técnicos do 

IFPE e nos cursos superiores da UNIBRATEC, referenciados no início deste capítulo. 

Os questionários foram distribuídos para uma população de cerca de 90 

estudantes/aprendizes e 35 professores/tutores, sendo respondidos por 61 e 30 sujeitos, 

respectivamente. 

 Dos 61 estudantes/aprendizes, um total de 33 que além de responder ao questionário da 

primeira fase da pesquisa (Apêndice A), também acessaram e concluíram o curso online. Este 

foi oferecido por meio do AVA Moodle21 adaptado ao u-learning e disponibilizado para a 

segunda fase da pesquisa, possibilitando aos referidos aprendizes fazer nova avaliação tanto do 

AVA adaptado, quanto das técnicas de ensino-aprendizagem utilizadas, ambos baseados no u-

                                                 
21 http://moodle.org 
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learning e no desenvolvimento da sabedoria digital, visando o alcance da aprendizagem 

significativa.  

Já em relação aos professores/tutores, 26 responderam ao questionário (Apêndice B) por 

e-mail e presencialmente. Para esses, só houve a necessidade de participação respondendo ao 

questionário, com isso, pôde-se fazer um paralelo entre as práticas de professores/tutores e as 

expectativas dos estudantes/aprendizes em relação aos recursos e técnicas no momento do 

ensino e da aprendizagem. 

A aplicação do questionário SEDECA ((MOZZAQUATRO; MEDINA, 2010; NUNES, 

2014), Apêndice C)) foi realizada a partir de sua integração com o AVA Moodle, por meio de 

uma rotina em PHP22 como detalhado na próxima seção, que tem como objetivo exibir a 

adaptação do AVA utilizado como prova de conceito na presente pesquisa. 

3.3 Adaptação do AVA ao u-learning 

A partir dos estudos detalhados na Seção 2.4, iniciou-se a análise de AVA para 

adaptação ao u-learning. A princípio o Mobile Moodle foi testado a fim de encontrar as 

facilidades de um aplicativo oficial Moodle para dispositivos móveis, porém, não foram 

verificadas funcionalidades esperadas de um pacote Learning Management System (LMS), tais 

como administração de cursos, gerenciamento de usuários e armazenamento de dados. Além 

disso, alguns recursos provenientes do u-learning não têm suporte no referido aplicativo. 

Concluiu-se então que esse Ambiente Virtual de Aprendizagem Móvel (AVAM) destina-se 

apenas as consultas de atividades e conteúdo de cursos online.  

Assim sendo, verificou-se, no caso especifico do AVA Moodle, a utilização de diversos 

recursos como plug-ins e temas (como visto na Seção 2.4 deste trabalho), bem como 

implementações por meio da linguagem de programação PHP, como alternativas permitindo 

atingir o objetivo de adaptar AVA estático ao u-learning. 

Portanto, a partir de adaptações do AVA Moodle ao u-learning, um curso foi 

configurado e disponibilizado aos participantes da presente pesquisa, a fim de promover prova 

de conceito, sendo as adaptações implementadas por meio de: 

 

                                                 
22 O PHP (acrônimo do inglês Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script de código aberto de 

uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada para o desenvolvimento web. Disponível em: 

http://php.net/manual/en/intro-whatis.php. Acessado em 01/07/2015. 

http://php.net/manual/en/intro-whatis.php
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 Integração do AVA Moodle com o questionário SEDECA; 

 Adaptação do plug-in Progress Bar23 ao AVA Moodle; 

 Instalação e configuração do web service para dispositivos móveis, "Moodle 

mobile web service24"; 

 Adaptação do plug-in Moodle PoodLL Anywhere plugin for Atto25. Áudio, vídeo 

ou foto em qualquer lugar ou hora; 

 Adaptação do plug-in Event Reminders26; 

 Configuração de plug-ins para que o usuário possa fazer upload e download de 

arquivos em repositórios externos; e 

 Adaptação do plug-in Badges27 (Emblemas). 

Com efeito, foi verificado que a versão 2.9 do AVA Moodle além de manter as já 

aludidas funcionalidades esperadas de um pacote LMS/AVA (Seção 2.4), permite também a 

adaptação de AVA ao u-learning considerando atributos tais como: a definição do u-learning 

como uma modalidade de EaD que se adequada ao contexto do aprendiz, envolvendo 

comunicação móvel e sem fio, sensores e mecanismo de localização (JÁCOME et al., 2012; 

MANDULA et al., 2011; LIU; HWANG, 2009), Seção 3.3.1 deste trabalho; as dez principais 

características do u-learning apresentadas por Huang et al. (2011), aludidas na Figura 11, Seção 

2.7; a categorização dos elementos de contexto no âmbito educacional (organizada no Anexo 

1, adaptado de Pereira et al., (2014)); o incentivo a aprendizagem autônoma, ativa e 

contextualizada (SIEMENS, 2006, SIMS, 2012; NUNES, 2014), Seção 4.4 deste trabalho. 

3.4 Avaliação da aprendizagem em ambiente ubíquo com aplicação do modelo para 

técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning 

Esta seção mostra como será feita a avaliação da aprendizagem em ambiente ubíquo 

(HUANG et al., 2011), calculando valores atribuídos a cada dimensão da aprendizagem ubíqua 

(Figura 11, Seção 2.7), aqui referenciadas como dimensões da aprendizagem ubíqua em função 

da teoria conectivista (Seção 2.7). 

                                                 
23 https://moodle.org/plugins/block_progress 
24 https://moodle.org 
25 http://www.poodll.com 
26 https://github.com/isuru89/moodle-reminders-for-calendar-events 
27 https://docs.moodle.org/29/en/Badges 
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Seguindo o experimento de Huang et al. (2011), cada uma das cinco (5) dimensões da 

aprendizagem ubíqua, foram decompostas em três (3) itens, totalizando então quinze (15) itens 

utilizados para medir o alcance da aprendizagem significativa de cada uma das dimensões 

mencionadas.  

Para a medição, foi adotada uma abordagem quantitativa de modo a estabelecer o nível 

de alcance de cada dimensão da aprendizagem ubíqua por meio seus itens, avaliados pelos 

participantes da presente pesquisa, respondentes do questionário de levantamento (Apêndice 

A).  

Assim sendo, o processo de cálculo e análise dos dados, feito com a utilização do software 

SPSS28, estima o quanto cada dimensão foi observada no experimento da presente pesquisa. 

Sendo, o número de itens a cada dimensão associado (3) considerado para calcular o intervalo 

de valores na padronização da pontuação de acordo com a escala Likert (DALMORO; 

EVIEIRA, 2014). Sendo assim, o software SPSS foi configurado para interpretar a pontuação 

recebida por cada item, conforme Quadro 4.  

  Quadro 4 - Intervalo de pontuação da escala Likert 

Escala 

Likert 

Intervalo de 

padronização 

Pontuação 

máxima por 

dimensão 

Grau de 

concordância 

1 De 1 a 3 3 
Discordo 

completamente 

2 De 4 a 6 6 
Discordo 

parcialmente 

3 De 7 a 9 9 Indiferente 

4 De 10 a 12 12 
Concordo 

parcialmente 

5 De 13 a 15 15 
Concordo 

plenamente  
             Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Assim, para se obter a pontuação de cada dimensão, soma-se a pontuação recebida para 

cada um dos seus três (3) itens e o resultado será no mínimo 3 e no máximo 15. Dessa maneira, 

em média, a dimensão analisada com valor menor que 9 recebeu baixo significado, a dimensão 

analisada com valor igual a 9, recebeu médio significado e, a dimensão analisada com valor 

maior que 9 recebeu mais alto significado.  

Ou seja, para a presente pesquisa, na análise dos dados (Capítulo 8 deste trabalho) será 

verificado o quanto o alcance das dimensões da aprendizagem ubíqua em função da teoria 

                                                 
28 SPSS Inc. (Statistical Package for the Social Sciences), Chicago. 2001 
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conectivista foi observado. Por ora, segue-se para a Seção de considerações finais, na qual são 

denotadas as contribuições alcançadas com este capítulo. 

3.5 Considerações finais 

Neste capítulo foi apresentada a composição da metodologia aplicada neste trabalho de 

pesquisa. Portanto, as etapas metodológicas para o desenvolvimento da presente pesquisa foram 

definidas como segue: 

 Levantamento bibliográfico acerca dos temas norteadores da pesquisa; 

 Elaboração e aplicação de questionários com o objetivo de coletar informações 

junto aos indivíduos que tiveram experiências práticas com a problemática 

motivadora da pesquisa; 

 Adaptação de AVA ao u-learning; 

 Estruturação, descrição e aplicação do modelo de técnicas de ensino-

aprendizagem voltadas ao u-learning; e 

 Avaliação da aprendizagem em ambiente ubíquo na aplicação de técnicas, 

tecnologias e recursos voltados ao u-learning.  

O próximo capítulo tem como objetivo destacar pontos de embasamento e de 

incompletude de trabalhos relacionados com a pesquisa ora realizada, mostrando um 

comparativo entre esses. 
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4 TRABALHOS RELACIONADOS 

Este capítulo apresenta trabalhos relacionados com a temática proposta na pesquisa ora 

realizada, com o objetivo de demonstrar pontos de embasamento e de incompletude nos 

mesmos. Também demonstra um comparativo a partir do detalhamento dos trabalhos aqui 

relacionados (Quadro 5), de maneira a estabelecer diferenciais e critérios que influenciaram o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

4.1 Trabalhos correlatos 

Apoiando-se na análise de trabalhos nas áreas envolvidas na presente pesquisa, pode-se 

citar os de Liu e Hwang (2009); Mandula et al. (2011); Jácome et al. (2012); Nunes et al. 

(2013); Nunes (2014), Brito, Gomes e Amorim (2014); Hwang (2014) como relacionados ao 

novo cenário da EaD baseado no u-learning, nos quais são mencionados tecnologias e recursos 

da computação ubíqua e sensibilidade ao contexto de maneira a motivar a já referenciada 

pesquisa ora realizada. 

Além disso, pesquisas direcionadas ao âmbito educacional, como as realizadas por 

Hwang, Tsai e Yang (2008); Prensky, (2009); Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010); Sims 

(2012); Huang et al. (2011); Pereira et al. (2014); Hwang (2014) afirmam que sistemas 

baseados nas atuais TIMS, como o u-learning, têm contribuído para a melhoria do processo de 

aprendizagem, permitindo dentre outros benefícios a recomendação de recursos, aprendizagem 

em ambientes do mundo real, personalização de interfaces, conteúdos e ambientes, além do 

alcance da aprendizagem significativa. 

Assim sendo, entende-se que os trabalhos acima elencados fazem parte das áreas 

abordadas, sendo alguns desses trabalhos detalhados a seguir, a fim de mostrar de forma geral 

o que tem sido pesquisado e o que foi aplicado no desenvolvimento da presente pesquisa, e ao 

mesmo tempo indicando características que os diferenciam. 

4.2 Trabalhos relacionados com critérios, indicadores e técnicas de ensino-aprendizagem 

no u-learning 

Mesmo considerando o avanço das pesquisas sobre o desenvolvimento de ambientes e 

atividades voltadas ao u-learning, Hwang, Tsai e Yang (2008) alertam para a necessidade de se 

estabelecer critérios e indicadores nesse sentido.  

Assim, os autores apresentam características potenciais de um ambiente de 

aprendizagem ubíqua, seus componentes básicos e ainda apontam estratégias para a adaptação 
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e condução eficaz de atividades no u-learning, observando também o mundo real do aprendiz, 

como resumido a seguir. 

As características potenciais de um ambiente de u-learning segundo Hwang, Tsai e 

Yang (2008): 

 Um ambiente de u-learning é sensível ao contexto; é capaz de oferecer suporte 

adaptativo aos estudantes/aprendizes, de acordo com seus contextos no mundo 

virtual e no mundo real; pode fornecer apoio personalizado e/ou sugestões aos 

estudantes/aprendizes com base nos seus contextos pessoais, de ambiente virtual 

e de mundo real; permite o aprendizado contínuo de um lugar para outro, dentro 

de uma área pré-definida ou não; e é capaz de adaptar conteúdos de disciplinas 

para cumprir suas funções predeterminadas independente do dispositivo. 

Componentes básicos de um ambiente de u-learning segundo Hwang, Tsai e Yang 

(2008) consistem em: 

 Utilização de sensores para detectar contextos do usuário e contextos do 

ambiente (localização, preferências e temperatura, por exemplo); utilização de 

servidor(es) para o registro de contextos e fornecimento de suporte ativo e 

passivo aos estudantes/aprendizes; adaptação aos dispositivos móveis; utilização 

de redes sem fio para a comunicação entre os dispositivos móveis, sensores e 

servidor(es). 

Estratégias para a adaptação e condução eficaz de técnicas de atividades no u-learning 

a partir do mundo real segundo Hwang, Tsai e Yang (2008):  

 Identificação e utilização de elementos do contexto do usuário - inclui 

localização, hora de saída, hora de chegada, temperatura, entre outros; utilização 

e incentivo à participação do estudante/aprendiz por meio de dispositivos móveis 

- inclui a observação e respostas a dados obtidos ou detectados como fotos, 

interações, contribuições, entre outros; utilização de dados pessoais obtidos a 

partir de bases de dados - inclui itens do perfil do estudante/aprendiz e na 

programação de caminhos a seguir, sequências de atividades, de restrições e 

disponibilidades de um curso, tais como preferências, tempo de execução de 

atividades, estilos de aprendizagem, entre outros; utilização de dados dos 

dispositivos do ambiente - inclui a obtenção e utilização do identificador de 

sensores e de suas localizações, por exemplo, bem como de outros parâmetros 



78 

 

do ambiente da atividade de aprendizagem; utilização de dados dos ambientes 

de aprendizagem obtidos a partir de bases de dados - inclui a obtenção e 

utilização de informações detalhadas do(s) local(is) de aprendizagem, tais como 

o cronograma de atividades, organização do ambiente físico ou virtual de 

aprendizagem, as restrições ou regras do ambiente físico ou virtual de 

aprendizagem, as pessoas que usam ou gerenciam o ambiente físico ou virtual 

de aprendizagem, entre outros. 

Fundamentados nesses critérios e indicadores, Hwang, Tsai e Yang (2008) propuseram 

doze modelos (Anexo 2) que podem ser usados tanto na realização de atividades de u-learning, 

como na avaliação da aprendizagem de estudantes/aprendizes. 

Abordando a atual importância de se concentrar nas oportunidades de aprendizagem 

baseadas no engajamento e no ativo das ferramentas colaborativas e nas comunidades de 

aprendizagem, Sims (2012) apresenta um framework utilizando modelagem proativa e métricas 

interativas para práticas de design instrucionais que vão bem além da entrega de conteúdos, 

chegando na prática centrada na emancipação e no “empoderamento” do estudante/aprendiz. 

Sugerindo que a individualidade dos estudantes/aprendizes seja conferida nos 

LMS/AVA desde a sua concepção e, convidando a repensar novos paradigmas de concepção, 

criação e implementação de ambientes de aprendizagem online, Sims (2012) propõe em seu 

framework estratégias proativas para maximizar os benefícios da educação online, e em seguida 

expõe métricas de interação como modo de expansão de tais benefícios. Sendo as métricas de 

interação já expostas na Seção 2.5.6, segue-se para a descrição das estratégias proativas 

componentes do já aludido framework. 

Nomeada de “Design proativo”, a primeira estratégia proativa de Sims (2012) critica 

cursos online que priorizam o conteúdo, colocando-o como foco principal e utilizam modelo 

que divide o conteúdo de forma hierárquica, no qual o estudante/aprendiz só acessa o próximo 

conteúdo após outro. Por isso, o autor em seu framework, provê um sistema de menu para que 

os estudantes/aprendizes acessem o conteúdo por demanda, ou seja, os estudantes/aprendizes 

pedem e recebem o conteúdo conforme é solicitado. 

Esta estratégia incentiva o engajamento, a interatividade e as atividades colaborativas, 

dando ao estudante/aprendiz um nível de controle sobre o ambiente de aprendizagem, uma vez 

que promove a integração com um ambiente contextualizado e situado, porém, requer a 

reavaliação dos papéis de professores/tutores e estudante/aprendiz (SIMS, 2012). 
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É mencionada a reavaliação de papéis (professor, aprendiz, designer), antes vistos como 

independentes, que Sims (2012) indica a segunda e última estratégia, “Presença e papéis 

proativos”. Com essa estratégia, o autor entende que esses papéis agora precisam ser entendidos 

como trocáveis, ou seja, o professor pode precisar assumir o papel de aprendiz, um designer 

pode desempenhar o papel do professor para melhor desenvolver uma ideia e o aprendiz pode 

se tornar um professor ou designer.  

O fenômeno da troca de papéis é explicado por Sims (2012), principalmente porque 

aprendizes e professores online experientes estão desenvolvendo suas próprias habilidades de 

comunicação, e porque não é mais necessário se ter sinais visuais e claramente determinantes 

de como professores e aprendizes devem exercer suas práticas. 

Com efeito, o trabalho de Sims (2012), conclui que o design e a implementação dos 

ambientes de aprendizagem online devem considerar que a entrega de conteúdos não seja o 

único objetivo, nem o objetivo principal da aprendizagem. E ao mesmo tempo, indica a 

adaptação nas configurações de LMS/AVA, enquanto sugere adoção de técnicas e métricas de 

interação e mediação resumidas no esquema exibido na Figura 10 encontrada na Seção 2.5.7, 

deste trabalho.  

4.3 Trabalhos relacionados com adaptação de AVA e informações do contexto do 

estudante/aprendiz 

O trabalho de Huang et al. (2011) chama a atenção por correlacionar o u-learning com 

o paradigma da aprendizagem significativa, com o objetivo de avaliar a eficácia de um ambiente 

de aprendizagem ubíquo. A partir dessa correlação a pesquisa dos autores trouxe três propostas 

de contribuições interligadas como mostrado a seguir: 

 O desenho de um modelo de avaliação do u-learning baseado na aprendizagem 

significativa; 

 A implementação de procedimentos a partir do modelo de avaliação do u-

learning baseado na aprendizagem significativa; e  

 A implementação de ferramentas de avaliação do método do u-learning baseado 

na aprendizagem significativa.  

 Assim, para o desenho do já referido modelo de avaliação do u-learning baseado na 

aprendizagem significativa, Huang et al. (2011) construíram uma estrutura que mostra 

claramente os relacionamentos entre objetivos, dimensões e critérios (Figura 11, Seção 2.7). 



80 

 

Os procedimentos de avaliação do u-learning baseada na aprendizagem significativa, a 

partir do modelo desenhado, foram delineados em 4 etapas. A primeira consiste em executar 

atividades de aprendizagem em ambientes baseados no u-learning. Na segunda etapa, os 

participantes das atividades são requisitados a avaliarem as atividades e o(s) ambiente(s) de 

execução baseados no u-learning, considerando as dimensões e critérios propostos no modelo 

desenhado em função do alcance da aprendizagem significativa. Na terceira etapa, análises são 

realizadas a partir da avaliação feita pelos participantes das atividades a fim se obter o 

entendimento das vantagens e desvantagens dessas atividades. E finalmente na quarta etapa, de 

acordo com os resultados das análises na etapa anterior, ocorre o refinamento do u-learning, 

procurando resolver as desvantagens encontradas. 

Finalizando, as ferramentas de avaliação do método de u-learning implementadas foram 

por meio de questionários, com o propósito de avaliar se os ambientes de u-learning e as 

atividades executadas podem prover os aprendizes com oportunidades de aquisição da 

aprendizagem significativa.  

Para verificar a viabilidade das propostas (de contribuições), os autores utilizaram um 

estudo de caso que permitiu propor também sugestões considerando técnicas de ensino-

aprendizagem, objetivando a promoção da qualidade do u-learning. 

Em um trabalho com base na sensibilidade ao contexto do estudante/aprendiz no u-

learning, Nunes (2014) adaptou o AVA Moodle à aprendizagem ubíqua, aplicando parâmetros 

e métricas de qualidade de contexto sobre as informações coletadas, adaptando esse ambiente 

às preferências e necessidades dos estudantes/aprendizes. Para tanto, o autor integrou dois 

módulos ao AVA Moodle, o SEDECA 2.0 e o U-SEA 2.0, resultando no UVLEQoC (Ubiquitous 

Virtual Learning Environmenwith Quality Of Context) como verificado a seguir. 

As informações de contexto consideradas no experimento de Nunes (2014) foram 

velocidade de conexão do usuário e seu estilo de aprendizagem. Assim, o módulo U-SEA 

(PIOVESAN, 2011) foi integrado ao AVA Moodle para verificar a velocidade de conexão e o 

módulo SEDECA (MOZZAQUATRO; MEDINA, 2010) para definir o estilo de aprendizagem 

e cada estudante/aprendiz. 

Considerando técnicas de desenvolvimento para adaptação de ambientes, Nunes (2014) 

utilizou a Hipermídia Adaptativa (HA) denominada de Fragmento Variante com o objetivo de 

fazer a integração dos módulos acima citados ao Moodle. Essa implementação permitiu que o 

então ambiente UVLEQoC disponibilizasse materiais e ferramentas de acordo com o perfil 
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tecnológico e de estilo de aprendizagem do usuário, ou seja, o ambiente somente apresentaria 

aqueles materiais e ferramentas que estivessem de acordo com as preferências e necessidades 

dos estudantes/aprendizes. 

Completando o experimento, Nunes (2014) possibilitou o tratamento das informações 

de contexto coletadas utilizando determinados parâmetros de qualidade de informação de 

contexto. Tais parâmetros foram selecionados com base na análise realizada para verificar quais 

se encaixavam melhor nos tipos de informação utilizados pelo ambiente, no caso, o perfil 

cognitivo e a velocidade de conexão do usuário. 

Portanto, os seguintes parâmetros de qualidade foram aplicados: Atualidade das 

Informações (Up-to-dateness); Completude (Completeness); Permissão de acesso (Access 

Right); Tempo de Vida (Freshness); Cobertura (Coverage); Repetibilidade (Repeatability); 

Frequência (Frequency); Precisão (Precision); Atraso (Delay Time); Representação de 

consistência (Representation Consistency); e Precisão (Precision). 

Dessa maneira, a proposta de adaptação para o AVA Moodle considerando o contexto 

do estudante, realizada por Nunes (2014), permitiu também a transformação de um ambiente 

estático em um ambiente de u-learning. 

Enfim, segue-se para a seção na qual será exposto o comparativo entre os trabalhos 

acima detalhados, incluindo os critérios influenciadores para a escolha dos mesmos. 

4.4 Comparativo entre os trabalhos relacionados 

Esta seção mostra o Quadro 5, que apresenta a comparação entre trabalhos acima 

detalhados. Para isso, perguntas direcionadas aos trabalhos relacionados com a presente 

pesquisa foram utilizadas como critérios, indicando a seleção dos trabalhos. Esses critérios são 

delineados e justificados a seguir. 

1) Os trabalhos relacionados à presente pesquisa consideram o u-learning como 

modalidade de EaD? 

2) Consideram informações do contexto do estudante/aprendiz? 

3) Consideram a adaptação de AVA ao u-learning? 

4) Consideram a utilização de metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem?  

5) Sugerem práticas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning? e 

6) Consideram métricas e/ou indicadores relacionados à utilização de técnicas, 

recursos e/ou tecnologias voltadas ao u-learning? 
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Considerar o u-learning (aprendizagem ubíqua) como modalidade de EaD, bem como 

as informações do contexto do estudante/aprendiz (critérios 1 e 2), são critérios expressivos 

para a realização da presente pesquisa, uma vez admitindo ser o u-learning uma modalidade de 

EaD que se adequa ao contexto do aprendiz (JÁCOME et al., 2012; MANDULA et al., 2011; 

LIU; HWANG, 2009) visto na Seção 3.3.1, além de compreender a aprendizagem ubíqua como 

forma de atualização tecnológica e acompanhamento da evolução sociocultural (HWANG; 

TSAI; YANG, 2008). 

Por sua vez, considerar a adaptação de AVA ao u-learning (critério 3) se faz importante 

em relação ao cenário mostrado na motivação da presente pesquisa, evidenciando que a 

utilização de sistemas de EaD tradicionais expõem diferentes perfis de estudantes ao mesmo 

conjunto de material didático, interface, supondo até a mesma disponibilidade de recursos 

tecnológicos (PRENSKY, 2009; SIMS, 2012; MATTAR, 2012), como já mencionado. Estão 

também incluídas na adaptação de AVA ao u-learning as já mencionadas atualização 

tecnológica e evolução sociocultural (HWANG; TSAI; YANG, 2008). 

Para fins desta pesquisa, os sistemas tradicionais de EaD configuram-se em AVA 

estáticos, sem apoio ao desenvolvimento da aprendizagem ubíqua, tampouco à utilização de 

recursos tais como GPS, câmeras de celulares, informações de sites em tempo real, dentre 

outros (HWANG; TSAI; YANG, 2008; LIU; HWANG, 2009; NUNES, 2014), itens que são 

apontados por esses autores como referentes à adaptação de AVA ao u-learning (critério 3).  

A adaptação de AVA ao u-learning (critério 3), ainda pode trazer na sua importância, a 

adequação ao contexto do estudante/aprendiz (notado no critério 2 -  seleção de trabalhos), 

permitindo a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar que dentre outros, são itens dos 

elementos de contexto do estudante/aprendiz, decorrentes do atual paradigma da EaD, reiterado 

pelo uso massivo das TIMS (PRENSKY, 2009; HWANG; TSAI; YANG, 2008; LIU; 

HWANG, 2009; NUNES, 2014). 

Finalizando a análise relacionada aos critérios 2 e 3 de comparação entre os trabalhos 

relacionados, apresenta-se como diferencial da pesquisa ora realizada, a intenção de incluir 

maior número de elementos de contexto do estudante/aprendiz do que os demais. Para tanto, 

será utilizado como referência as informações de contexto associadas ao âmbito educacional 

organizadas no Anexo 1 deste trabalho. 

No mesmo sentido, considerar metodologias e sugerir técnicas e práticas de ensino-

aprendizagem voltadas ao u-learning (critérios 4 e 5) são importantes critérios para a presente 
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pesquisa, admitindo serem meios para responder indagações motivadoras tais como: qual a 

maneira de suprir necessidades, como a apontada por Prensky (2009) e Sims (2012), de unir 

adequadamente recursos da TIMS às práticas de processos de ensino-aprendizagem? Qual a 

maneira de se estruturar orientações acerca da utilização de recursos voltados ao u-learning, 

aproveitando aspectos como experiências, aptidões e preferências na geração e reprodução do 

conhecimento? Como estruturar o desenvolvimento da sabedoria digital, uma vez que, como já 

aludido, a Educação deve ser tão atual quanto a própria pedagogia deve se adequar em função 

das mudanças na sociedade (VERAS, 2011)? 

A consideração de métricas e/ou indicadores relacionados à utilização de técnicas, 

recursos e/ou tecnologias voltadas ao u-learning (critério 6) se faz necessária para estimar e 

validar impactos da adequação de AVA e de práticas de ensino-aprendizagem ao u-learning, 

orientando assim, a utilização de técnicas, recursos e tecnologias. 

Mediante as justificativas acima explanadas, a confrontação dos trabalhos relacionados 

foi organizada no Quadro 5 e analisada como segue. 

  Quadro 5 – Comparativo entre os trabalhos relacionados 

Critérios 

Trabalhos 

(HWANG; TSAI; 

YANG, 2008) 
(SIMS, 2012) 

(HUANG et al., 

2011) 
(NUNES, 2014) 

(1) X - X X 

(2) X - X X 

(3) - X - X 

(4) X X X - 

(5) X - - - 

(6) X - X - 

  Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Analisando então o comparativo no Quadro 5, percebe-se maior proporção para 

trabalhos que tratam dos critérios (1), (2) e (4), levando em consideração o u-learning como 

modalidade de EaD, informações do contexto do estudante/aprendiz (HWANG; TSAI; YANG, 

2008; HUANG et al., 2011; NUNES, 2014) e considerando a utilização de metodologias e 

técnicas de ensino-aprendizagem (HWANG; TSAI; YANG, 2008; SIMS, 2012; HUANG et al., 

2011), respectivamente. 

Considerar o u-learning como modalidade de EaD (critério 1) contribuiu 

fundamentalmente para a promoção de AVA estático ao dinamismo das atuais TIMS, 
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possibilitando a utilização de recursos e tecnologias referentes a computação ubíqua e 

sensibilidade ao contexto em processos educacionais. 

Dessa forma, considerar as informações do contexto do estudante/aprendiz (critério 2) 

permitiu, como contribuição para a presente pesquisa, ajustar objetos de aprendizagem 

(adaptação de conteúdos de disciplinas para cumprir suas funções predeterminadas 

independente do dispositivo, por exemplo) (HWANG; TSAI; YANG, 2008); adequar as 

necessidades tecnológicas como velocidade e tamanho da tela de dispositivos; e acompanhar 

estilos de aprendizagem (HWANG; TSAI; YANG, 2008; HUANG et al., 2011; NUNES, 2014), 

além de também poder ser analisado como adaptação de AVA ao u-learning (critério 3).  

Embora as adaptações baseadas nas informações de contexto do estudante/aprendiz 

tenham surtido efeito satisfatório para a presente pesquisa, como consta no Capítulo 6, pode-se 

recomendar a exploração de outros elementos do contexto do estudante/aprendiz, bem como de 

outros contextos (físico, computacional e do usuário, encontrados no Anexo 1 deste trabalho) 

como fator para o desenvolvimento de novas pesquisas e em outros domínios do conhecimento. 

Considerar a adaptação de AVA ao u-learning (critério 3), foi verificado nos 

experimentos de Sims (2012); Nunes (2014). De maneira direta, os trabalhos desses autores 

contribuíram com o embasamento necessário para a configuração de AVA estático, adaptando-

o ao ambiente de u-learning, atrelando o virtual ao real mais dinamicamente. E de maneira 

indireta, produziram contribuições tais como: possibilidade de utilização de elementos do 

mundo real pelo estudante/aprendiz em sua rotina de aprendizagem; inclusão de ambientes de 

trabalho, de lazer e familiar no processo de ensino-aprendizagem; e incentivo a aprendizagem 

autônoma, ativa e contextualizada, dentre outros.  

O aporte de trabalhos como os de Sims (2012); Nunes (2014) permitiu também 

potencializar o uso das TIMS, oferecendo suporte adaptativo aos estudantes/aprendizes, 

aproveitando recursos e tecnologias como os já tradicionais smartphones, tablets, notebooks, 

dentre outros.  

Com relação ao critério (4), como já verificado, houve menção às metodologias e 

técnicas de ensino-aprendizagem na maioria dos trabalhos aqui detalhados (HWANG; TSAI; 

YANG, 2008; SIMS, 2012; HUANG et al., 2011). Contudo, referente ao critério (5), apenas 

um trabalho (HWANG; TSAI; YANG, 2008) indicou sugestões de práticas de ensino-

aprendizagem voltadas ao u-learning.  
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Assim, relacionadas ao critério (4), pode-se apurar como contribuições trazidas pelos 

trabalhos para a pesquisa ora realizada: o embasamento pedagógico-educacional por meio de 

métodos formais de ensino-aprendizagem comprovados; a amostra de que há movimentos no 

sentido de se atualizar estratégias pedagógicas conforme a evolução tecnológica e da sociedade; 

e a possibilidade de desenvolvimento de técnicas voltadas ao u-learning a partir de 

metodologias formais de ensino-aprendizagem. 

 Com relação às sugestões de práticas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning 

(critério 5), contempladas apenas em um trabalho (HWANG; TSAI; YANG, 2008), se 

comparados aos trabalhos que consideram metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem 

(critério 4), pode-se avaliar que trabalhos de atualização dessas práticas ainda não estão sendo 

executados conforme a evolução tecnológica e sociocultural. 

Mesmo assim, o trabalho apontando sugestões de práticas de ensino-aprendizagem 

voltadas ao u-learning (critério 5), permitiu contribuições para esta pesquisa, tais como: 

evoluções de práticas de ensino-aprendizagem a partir das sugestões indicadas; embasamento 

para estruturar teoria e prática em processos instrucionais baseados no u-learning; e ainda 

apresentação de técnicas que possibilitam experiências práticas de ensino-aprendizagem por 

meio do u-learning como diferencial da presente pesquisa. 

Como referencial para novos trabalhos, pode-se adaptar e/ou submeter as técnicas de 

ensino-aprendizagem aqui apresentadas a outras áreas de conhecimento, demandantes do 

incremento de habilidades suplementares para utilização de recursos e tecnologias, assim como 

aqui foram também utilizadas para o desenvolvimento da sabedoria digital. 

O critério (6), considerando métricas e/ou indicadores relacionados à utilização de 

técnicas, recursos e tecnologias voltadas ao u-learning, foi aludido por Hwang, Tsai e Yang 

(2008) e Huang et al., (2011). Dessa maneira, os trabalhos que consideraram o critério (6) 

trouxeram como contribuição à pesquisa ora realizada, ferramentas para aferir importantes 

itens, tais como: a adaptação de AVA ao u-learning; oportunidades de ensino-aprendizagem 

com materiais relacionados aos ambientes do mundo real (HWANG; TSAI; YANG, 2008 e 

HUANG et al., 2011); técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning; o 

desenvolvimento da sabedoria digital; e o alcance da aprendizagem significativa. 

Enfim, as métricas e/ou indicadores nos trabalhos aqui levantados possibilitou verificar 

se a união entre a adaptação de AVA ao u-learning e técnicas de ensino-aprendizagem, permitiu 

o alcance da aprendizagem significativa e o desenvolvimento da sabedoria digital. 
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4.5 Considerações finais 

Este capítulo permitiu analisar trabalhos abordando temas centrais para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, fazer a análise comparativa, bem como indicar 

contribuições para esta pesquisa, além de levantar pontos no presente trabalho que o diferencia 

dos anteriores.  

  O próximo capítulo tem como objetivo apresentar a proposta de modelo para técnicas 

de ensino-aprendizagem, refinadas em função da adaptação de AVA ao u-learning.  



87 

 

5 PROPOSTA DE MODELO ESTRATÉGICO PARA TÉCNICAS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM VOLTADAS AO U-LEARNING 

Propor técnicas na EaD, qualquer que sejam, não envolve apenas a especificação de 

estratégias e práticas, segundo Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010). Além de questões de 

ordem tecnológica, econômica e social, deve-se compreender a importância de pontos 

relacionados à concepção epistemológica29 (como se entende que a aprendizagem ocorre), 

principalmente porque estas estão também vinculadas aos processos e práticas de interação e 

de mediação pedagógicas.  

Portanto, o modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-

learning proposto neste trabalho tem como base a arquitetura pedagógica genérica criada por 

Behar, (2009), (Figura 9, Seção 2.5.4 deste trabalho), na qual elementos foram incrementados; 

o modelo de avaliação da aprendizagem significativa na aprendizagem ubíqua (HUANG et al., 

2011), na Seção 2.7 deste trabalho e o modelo pedagógico para u-learning (SACCOL; 

SCHLEMMER; BARBOSA, 2010) indicado no presente capítulo.  

Além disso, foram convidadas três especialistas em Educação para revisar o referido 

modelo, sendo para tanto, utilizados os seguintes critérios: 1) ter experiência teórico-prática em 

EaD; 2) ter conhecimento teórico-prático em metodologia de ensino-aprendizagem; e 3) ter 

tomado ciência das indicações dos autores que embasam o modelo aqui proposto. 

Sendo assim, o modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-

learning utilizado no experimento da pesquisa, visando o alcance da aprendizagem significativa 

em ambiente de aprendizagem ubíquo, foi estruturado conforme o Quadro 6. 

Quadro 6 - Modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning (continua) 

                                                 
29 Em processos de formação/capacitação ou desenvolvimento de processos/produtos permeados por uma 

concepção epistemológica expressam um pensamento, uma crença de como o sujeito conhece e de como aprende 

(SACCOL, SCHLEMMER e BARBOSA, 2010). 

Categoria: Aspectos Organizacionais 

Elemento: Objetivos do processo instrucional 

Descrição 

Diferente da proposta de Behar (2009), aqui os objetivos do processo foram elevados a elemento da 

categoria Aspectos Organizacionais.  

Recentes pesquisas asseguram que a aprendizagem significativa e o u-learning possuem atributos 

compatíveis, (HUANG et al., 2011, Capítulo 2, Seção 2.7 deste trabalho).  
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Quadro 6 - Modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning (continuação) 

 

Descrição 

 Assim, este modelo preconiza que qualquer que seja o objetivo especificado para o processo 

instrucional, deve-se ter em mente alcança-lo em função da aprendizagem significativa.  

 Outra indicação deste modelo é o alcance dos objetivos do processo instrucional por meio do 

“foco”, que segundo Saccol, Schlemmer e Barbosa, (2010, p. 86) “o foco está na interação como 

forma de provocar a aprendizagem e construção do conhecimento, respeitando o ritmo de cada 

indivíduo ou do grupo”, incentivando o desenvolvimento da autonomia, da autoria, da colaboração 

e da cooperação e, orientado para a aprendizagem baseada no mundo real. 

Categoria: Aspectos Organizacionais 

Elementos: Fundamentação do planejamento 

Descrição 

 Este modelo indica fundamentação do planejamento nas visões do estudante e do professor 

(SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010) e na Sabedoria Digital (PRENSKY, 2009, Seção 

1.1), sendo esses assim descritos: 

 - Visão do estudante - identifica o estudante/aprendiz como autônomo e autor, agente do seu 

processo de aprendizagem, detentor de conhecimentos prévios, pesquisador, participativo e crítico. 

 - Visão do professor - determina que o professor/tutor deve assumir o papel que vai além de 

explorador/investigador, ele deve ser tão participante no processo de aprendizagem que passa a ser 

um verdadeiro “incendiário” de sabedorias e aprendizagens, instigando a reflexão e a pesquisa.  

 - Sabedoria digital - chamando a atenção para o perfil intelectual de uma geração, na qual 

predomina a utilização praticamente uniforme das TIMS, Prensky (2009) sugere a “Sabedoria 

Digital”, fazendo então dupla referência: a primeira diz respeito à sabedoria em saber usar a 

tecnologia para expandir a capacidade cognitiva natural de cada indivíduo e a segunda refere-se ao 

saber fazer uso acertado desta tecnologia (Capítulo 1, Seção 1.1).  

 - Além disso, enfatiza-se aqui o novo papel e perfil do estudante/aprendiz e do 

professor/tutor, fazendo nova alusão a Prensky (2009), considerando verdadeiramente sábio aquele 

que faz uso inteligente e combinado das TIMS para manter e aumentar capacidades cognitivas 

naturais tais como a de resolver problemas, de discutir, comparar e avaliar perspectivas (Capítulo 2, 

Seção 2.8.2 deste trabalho). 

 O planejamento também deve ser fundamento em relação à disponibilidade tecnológica do 

estudante/aprendiz, que conforme Huang et al. (2011), no planejamento, pode-se lançar mão de 

recursos (questionários, consultas ao perfil e outros) para se apurar quais ferramentas e/ou recursos 

o estudante/aprendiz dispõe para obter sua aprendizagem.  

Categoria: Aspectos Organizacionais 

Elemento: Proposta pedagógica 
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Quadro 6 - Modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning (continuação) 

 

 

Descrição 

 Conforme Behar (2009), a proposta pedagógica é composta pela organização do tempo e espaço e 

o resultado esperado em relação ao desempenho dos participantes do processo de instrução.  

 Indica-se aqui que a proposta pedagógica deve ser baseada no Conectivismo (SIEMENS, 2004, 

Capítulo 2, Seção 2.5.3 deste trabalho). 

Categoria: Conteúdo  

Elemento: Materiais instrucionais 

Descrição 

 Para contemplar adaptações pertinentes aos ambientes de aprendizagem ubíqua e das variantes do 

contexto do aprendiz, é importante que o mesmo material instrucional seja elaborado em vários 

formatos (vídeo, texto, imagem, apresentação...), o propósito é garantir que a “entrega” seja feita 

conforme elementos do contexto do aprendiz como tamanho de tela, velocidade da conexão de rede 

e estilo de aprendizagem (HWANG; TSAI; YANG, 2008; HUANG et al., 2011; NUNES, 2014, 

Capítulo 4, Seção 4.4). 

Categoria: Conteúdo 

Elemento: Recursos tecnológicos e outras ferramentas de aprendizagem 

Descrição 

 A utilização de recursos tecnológicos e outras ferramentas faz parte do elemento Fundamentação 

do planejamento, da categoria Aspectos Organizacionais, portanto deve considerar o resultado 

apurado nesse elemento. 

Categoria: Conteúdo 

Elemento: Objetos de aprendizagem (O.A.) 

Descrição 

 Entende-se como O.A., mais do que disponibilização de vídeos, textos, imagens e apresentações, 

estando os O.A. presentes nos ambientes de contexto do aprendiz e prontos para utilização, devendo 

também ser extraídos, contemplados e/ou admitidos do mundo real. (SACCOL; SCHLEMMER; 

BARBOSA, 2010, Capítulo 2, Seção 2.2.1 deste trabalho). 

Categoria: Aspectos Metodológicos 

Elemento: Formas de interação 
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Quadro 6 - Modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning (continuação) 

 

 

 

Descrição 

 Como visto no Capítulo 2, Seção 2.5.7 deste trabalho a interação/mediação deve ser implementada 

de forma a permitir o equilíbrio entre o estudo independente, característico da EaD e atividades 

interativas (SIMS e HEDBERG, 2006; MATTAR, 2012).  

 As formas de interação também devem depender da disponibilidade tecnológica (verificada acima 

no elemento Recursos tecnológicos e outras ferramentas de aprendizagem) de todos os stakeholders 

envolvidos no processo instrucional (SIMS, 2012, Capítulo 2, Seção 2.5.7 deste trabalho). Neste 

sentido, a adaptação proveniente do u-learning, habilita inúmeras alternativas (SACCOL; 

SCHLEMMER; BARBOSA, 2010), como exemplo pode-se consultar os doze (12) modelos de 

atividades no u-learning propostos por Hwang, Tsai e Yang (2008), descritos no Anexo 2 deste 

trabalho.  

Categoria: Aspectos Metodológicos 

Elemento: Atividades 

Descrição 

 Também relativa à interação/mediação, considera-se aqui na execução de atividades um dos 

momentos oportunos para o alcance da aprendizagem significativa, além do incentivo ao 

desenvolvimento da “sabedoria digital” (PRENSKY, 2009), bem como o intercâmbio entre 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos. 

 Outra consideração em relação às atividades é de se incluir a utilização dos “nós” que conectam o 

aprendiz e possibilitem outros tipos de laços (conexões) além de tutor/estudante, estudante/estudante, 

estudante/tutor, tais como familiares, círculos de amizades, grupos de trabalho, organizações, dentre 

outros (SIEMENS, 2006, Capítulo 2, Seção 2.5.5 deste trabalho). 

 Sugere-se também a consulta aos doze (12) modelos de atividades no u-learning propostos por 

Hwang, Tsai e Yang (2008), descritos no Anexo 2.  

Categoria: Aspectos Metodológicos 

Elemento: Procedimentos de avaliação 

Descrição 

 Autores como Hwang, Tsai e Yang (2008); Liu e Hwang (2009), afirmam ser razoável o paradigma 

da aprendizagem significativa sendo utilizado para avaliar a conjuntura da aprendizagem ubíqua, 

como visto no Capítulo 2, Seção 2.7 deste trabalho. 

 Também relacionado à aprendizagem significativa HUANG et al. (2011), definem dez principais 

características do u-learning, que podem ser utilizadas como critérios de avaliação do ambiente e 

atividades do u-learning (Capítulo 2, Seção 2.7 deste trabalho). 
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Quadro 6 - Modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning (conclusão) 

Fonte: Adaptado de Behar, (2009); Huang et al., (2011); Saccol, Schlemmer e Barbosa, (2010) 

Diante da proposta para técnicas de ensino aprendizagem, ressalta-se a indicação de 

Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010), alertando que a diversidade de ambientes de 

aprendizagem mediados por tecnologias e recursos das TIMS pode tornar definições de 

estratégias pedagógicas imprecisas. Contudo, espera-se com o modelo proposto, o 

desenvolvimento de sabedorias em união com a habilidade de fazer melhores conexões de 

conhecimentos por meio do u-learning e suas tecnologias e recursos. 

Segue-se então, para a seção de considerações finais na qual são denotadas as 

contribuições alcançadas com este capítulo. 

5.1 Considerações finais 

Neste capítulo foi exibido o modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem 

voltadas ao u-learning, desenvolvido a partir das pesquisas em referenciais teóricos. Por meio 

da implementação do referido modelo, pretende-se possibilitar o alcance da aprendizagem 

significativa e o desenvolvimento da sabedoria digital em ambientes de aprendizagem ubíquos. 

O próximo capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com a adaptação 

do AVA Moodle ao u-learning.  

Categoria: Aspectos Tecnológicos 

Elemento: Definição do AVA 

Descrição 

 Na definição do AVA estão incluídas suas funcionalidades e ferramentas (BEHAR, 2009). Sendo 

assim, o AVA deve ser dinâmico para apoiar o u-learning (PRENSKY, 2009; SIMS, 2012; 

MATTAR, 2012, Capítulo 1 e Capítulo 4, Seção 4.4). 

 Para tanto, faz-se necessária a utilização de recursos provenientes das TIMS, como códigos de 

barras, GPS, câmeras de celulares, informações de contextos, dentre outros (HWANG; TSAI; YANG, 

2008; LIU; HWANG, 2009; NUNES, 2014 e BRITO; GOMES; AMORIM, 2014) no Capítulo 2, 

Seção 2.4 deste trabalho. 
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6 ADAPTAÇÃO DO AVA MOODLE AO U-LEARNING, RESULTADOS 

Este capítulo exibe os resultados obtidos com a adaptação do u-learning ao AVA 

Moodle.  

A adaptação do AVA Moodle ao u-learning permite o acompanhamento de tendências 

da sociedade e de metodologias educacionais baseadas nas atuais tecnologias (PRESNKY, 

2009; SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010). Nesse sentido, um curso foi elaborado 

no AVA Moodle adaptado ao u-learning e disponibilizado aos participantes da presente 

pesquisa. E no cenário configurado pelo referido curso, foram verificados resultados como 

descrito a seguir: 

 Uma das medidas de adaptação foi a integração do questionário SEDECA 

((MOZZAQUATRO; MEDINA, 2010; NUNES, 2014), Apêndice C) com o 

AVA Moodle, realizada por meio de uma rotina em PHP, cuja implementação 

permitiu que o SEDECA fosse exibido no primeiro acesso do usuário/estudante 

(Figuras 13, 14 e 15).  

A integração do AVA Moodle com o questionário SEDECA (Figura 13) possibilitou o 

levantamento prévio de preferências e estilos de aprendizagem dos estudantes/aprendizes. 

 

Figura 13 - Integração questionário SEDECA ao AVA Moodle (estilos de aprendizagem) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
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Outro resultado dessa adaptação foi a disponibilização de materiais instrucionais de 

acordo com o estilo de aprendizagem de cada estudante/aprendiz. Pois, uma vez o SEDECA 

respondido, a rotina em PHP alocava o estudante/aprendiz em seu respectivo grupo de estilo de 

aprendizagem (Divergente, Holista, Reflexivo ou Serialista, visto na Seção 2.5.5), previamente 

configurado no Moodle (Figura 14). 

           Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Como exibido na Figura 14, a indicação dos grupos foi feita colocando a descrição da 

pasta conforme o estilo de aprendizagem de cada estudante/aprendiz, destacada em negrito e 

em azul, enquanto as demais pastas referentes aos outros estilos ficavam esmaecidas. Além 

disso, a pasta do estilo de aprendizagem também era um link para os materiais disponibilizados 

no curso, devidamente adequados ao estilo de aprendizagem do estudante/aprendiz autenticado 

no AVA.  

Também resultado da integração do questionário SEDECA ao AVA Moodle foi o 

levantamento de elementos do ambiente do contexto do aprendiz, estando este levantamento 

relacionado às preferências do estudante/aprendiz quanto aos componentes do AVA, como 

exibido na Figura 15. 

Figura 14 - Grupos por estilo de aprendizagem 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Assim, a integração do questionário SEDECA permitiu a adequação aos estilos de 

aprendizagem do estudante/aprendiz, adequação de objetos de aprendizagem e de componentes 

do AVA, todos, elementos de contexto do ambiente do usuário/aprendiz relacionados no Anexo 

1 deste trabalho. 

 A utilização do plug-in Moodle Progress Bar, permitiu a adaptação ao contexto 

do usuário/aprendiz (Figura 16 (a) e (b)), sendo também disponibilizada como 

ferramenta de gerenciamento de tempo, atividades e recursos para 

professores/tutores e estudantes/aprendizes, permitindo a visualização do 

progresso no curso de acordo com o contexto de cada um. 

Figura 15 - Integração questionário SEDECA ao AVA Moodle (preferências de ferramentas e materiais 

instrucionais) 

(a)               (b) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Figura 16 - Barra de Progressão: Resultado da adaptação 
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Além disso, o professor/tutor também pode acompanhar o progresso dos estudantes do 

curso, separadamente ou em grupo, por meio da opção “Visão Geral dos alunos” (Figura 16 

(a)), disponibilizada pela Progress Bar, cuja amostra do resultado é exibida na Figura 17. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Na “Visão geral dos alunos” (Figura 17), o Progress Bar possibilita a identificação das 

atividades por cores e a informação em percentual, permitindo aos professores/tutores 

acompanharem rapidamente a evolução dos estudantes/aprendizes de acordo com cada 

contexto. 

 A instalação e configuração do web service para dispositivos móveis (Moodle 

mobile web service), garantiu a utilização do AVA em dispositivos móveis sem 

a necessidade de instalação de novos aplicativos, bastando inserir a URL do 

AVA no navegador do dispositivo móvel para se ter acesso às suas 

funcionalidades (Figuras 18 e 19). O resultado desta configuração foi a 

possibilidade da realização da aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar. 

A configuração do Moodle mobile web service, também chama a atenção pelo fato de 

permitir acesso por meio de dispositivos móveis às funcionalidades esperadas de um pacote 

LMS/AVA, tais como administração de cursos, gerenciamento de usuários e armazenamento 

de dados (verificadas na Seção 2.4).  

Figura 17 - Resultado da Barra de Progressão (Visão geral dos alunos) 
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Outro resultado alcançado com o uso do serviço "Moodle mobile web service", foi a 

adaptação ao tamanho da tela dos dispositivos móveis, referente ao ambiente de contexto 

computacional no âmbito educacional (Anexo 1 deste trabalho), como visto em relatos de 

estudantes/aprendizes acompanhados durante o Fórum - “Acompanhando o curso no meu 

dispositivo móvel” (Figura 18), utilizado no experimento para comparar o AVA apresentado 

pela pesquisa ora realizada e o AVA então utilizado em suas instituições de ensino. 

         Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Tais relatos como o do Estudante X: “Bem, em relação ao layout desse novo ambiente 

eu achei bastante interessante, principalmente a forma como o conteúdo se apresenta.”, Ou o 

Estudante Y dizendo: “Este ambiente carrega mais rápido e a tela se ajusta bem melhor.”, ou 

ainda, o relado do Estudante Z: “Ambiente com interface mais amigável, e de fácil manuseio. 

O ambiente de respostas é maior que o anterior, e mais amigável.”.       

Nesse mesmo fórum da Figura 18, os estudantes/aprendizes foram orientados a capturar 

e postar imagens da tela do seu dispositivo móvel (screenshot), indicando marca e modelo, para 

comparar os AVA, como já mencionado.  

Figura 18 - Resultado da adaptação do AVA ao ambiente computacional dos estudantes/aprendizes 
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Assim, também se pôde ter noção da adaptação do AVA resultando na adequação ao 

ambiente computacional do contexto do estudante/aprendiz no processo instrucional como 

mostra a Figura 19. 

         Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Ainda na Figura 19, o estudante Aluno 2 relata: “No meu iPad 2 o ambiente ficou melhor 

do que o anterior”. Já o estudante Aluno 24 postou screenshots comparativos entre o AVA 

então utilizado em sua instituição de ensino, e o AVA do experimento da pesquisa ora realizada, 

se referindo a esse como “novo” e dizendo: “acesso o ambiente pelo tablet positivo Duo e este 

novo ambiente ficou melhor, sem precisar de ajustes...”.  

Outro relato que também veio acompanhado de screenshots (Figura 20) foi do estudante 

W, no qual é dito: “Minhas impressões na usabilidade em dispositivos móveis foram positivas 

em relação ao novo ambiente. A tela se ajustou melhor no tablet. Já no meu Celular Samsung 

s2 não ficou tão bom assim. Não sei se pelo tamanho da tela pequena de 4 polegadas (...).”.         

 

Figura 19 - Resultado da adaptação do AVA ao ambiente computacional dos estudantes/aprendizes 
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  Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

 A possibilidade de utilização de objetos do mundo real, foi vista como resultado 

da adaptação de AVA ao u-learning, e incentivada em outro fórum intitulado 

“Aprendendo com objetos e ambientes do mundo real”. Para tanto, o AVA 

Moodle foi adaptado com o plug-in Moodle PoodLL Anywhere plugin for Atto, 

que se integra a barra de ferramentas do editor de texto Atto (Figura 21). Esse 

plug-in se conecta a câmera do dispositivo para capturar vídeos, imagens e áudio, 

permitindo postagens diretamente no AVA em qualquer lugar ou hora que o 

usuário/estudante precisar. 

         Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Uma vez que o plug-in se conecta à câmera do dispositivo móvel, a verificação de 

objetos do mundo real é feita capturando-se vídeos, imagens ou áudio, e postando-se 

diretamente no AVA em qualquer lugar ou hora que o usuário/estudante precisar, como exibido 

na Figura 22.  

Figura 21 - Áudio, vídeo e foto em qualquer lugar 

Figura 20 - Resultado da adaptação do AVA ao ambiente computacional dos estudantes/aprendizes 
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 O estudante Aluno 39 utilizou a adaptação proporcionada com o Moodle PoodLL 

Anywhere plugin for Atto, para postar uma imagem do seu contexto no já referido fórum, ao 

mesmo tempo comentando: “Encontrei no prédio onde moro”. 

           Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

 O plug-in Event Reminders, referenciado na Seção 3.3, permite o envio 

automático de lembretes via interface do dispositivo móvel para eventos 

liberados no Moodle.  

Este plug-in permite que os professores/tutores indiquem quais atividades devem ser 

lembradas e também enviar alertas para estudantes/aprendizes quando o professor/tutor está 

online no AVA. 

 Também já referenciado na Seção 3.3, o serviço Moodle de repositórios 

externos, permite a adaptação de plug-ins para que o usuário possa fazer upload 

e download de arquivos em repositórios externos, a partir do seletor de arquivos 

como mostrado na Figura 23. 

Figura 22 - Resultado da utilização de objetos do mundo real 
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     Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Alguns dos repositórios externos que podem ser utilizados com esta adaptação são 

YouTube30, Dropbox31, Flickr32, Google Drive33, e Onedrive34, e para utilizá-los basta que o 

estudante/aprendiz ou o professor/tutor tenha uma conta no serviço desejado. 

 Já o plug-in Badges ou Emblemas, foi adaptado ao AVA Moodle de maneira a 

exaltar conquistas e incentivar o progresso de estudantes/aprendizes (Figura 24).  

Sendo configurado pelo professor/tutor, o plug-in Emblemas são apresentados em forma 

de mensagem instantânea exibida na interface do AVA quando o estudante/aprendiz conclui 

alguma atividade, sendo uma forma de recompensa por ter atingido algum objetivo no processo 

de aprendizagem. Esses emblemas também podem ser enviados por e-mail. 

Além disso, a Figura 24 mostra, dentre as opções disponibilizadas para esse plug-in, a 

possibilidade de anexar uma imagem ao emblema e de configurar mensagens para os 

estudantes/aprendizes. 

 

                                                 
30 www.youtube.com.br 
31 www.dropbox.com 
32 www.flickr.com 
33 www.googledrive.com 
34 www.onedrive.com 

Figura 23 - Resultado da adaptação de repositórios externos a partir do seletor de arquivo Moodle 
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    Fonte: Elaborado pela autora, 2016    

A utilização do plug-in Emblemas trouxe como resultado o incentivo ao engajamento 

mais efetivo e a adaptação ao contexto do estudante/aprendiz, uma vez que os emblemas são 

exibidos conforme o desempenho de cada um, podendo ser consultados posteriormente por 

meio do perfil do estudante/aprendiz no próprio AVA. 

Enfim, verifica-se que a adaptação de AVA ao u-learning permitiu a utilização de 

recursos provenientes das TIMS, como câmeras de celulares e informações em tempo real, bem 

como elementos de contextos do estudante/aprendiz, dentre outros, além de manter as já 

reconhecidas funcionalidades esperadas de um pacote LMS/AVA (como visto na Seção 2.4). 

O próximo capítulo evidencia resultados obtidos com a aplicação do modelo estratégico 

para técnicas de ensino-aprendizagem baseadas no u-learning, definido no Capítulo 5 deste 

trabalho. 

  

Figura 24 - Resultado adaptação de emblemas: Configurações de emblemas 
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7 APLICAÇÃO DO MODELO ESTRATÉGICO PARA TÉCNICAS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM VOLTADAS AO U-LEARNING, RESULTADOS 

Este capítulo exibe os resultados obtidos com a aplicação do modelo estratégico para 

técnicas de ensino-aprendizagem baseadas no u-learning. 

O cenário produzido pela adaptação do AVA Moodle ao u-learning, e conseguinte 

elaboração e disponibilização de um curso, permitiu também a observação de categorias e 

elementos do modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning, 

definido no Capítulo 5 deste trabalho. 

 No já referido modelo, a categoria Aspectos Organizacionais reúne três 

elementos, sendo eles Objetivos do Processo Instrucional, Fundamentação do 

Planejamento e Proposta Pedagógica.  

O elemento Objetivos do Processo Instrucional preconiza que qualquer que seja o 

objetivo especificado para o processo instrucional, deve-se ter em mente alcançá-lo em função 

da aprendizagem significativa. O resultado da observação desse elemento poderá ser conferido 

então, por meio da avaliação da aprendizagem significativa no u-learning, abordada no Capítulo 

8 neste trabalho. 

O elemento Fundamentação do Planejamento indica fundamentação nas visões do 

estudante e do professor (SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010) e na Sabedoria Digital 

(PRENSKY, 2009), definindo também que o planejamento deve ser fundamento em relação a 

disponibilidade tecnológica do estudante/aprendiz (HUANG et al., 2011) apurando quais 

ferramentas e/ou recursos o estudante/aprendiz dispõe para obter sua aprendizagem. Neste 

trabalho isto foi feito por meio da utilização do questionário SEDECA (MOZZAQUATRO; 

MEDINA, 2010). 

Já o elemento Proposta Pedagógica foi baseado no Construtivismo como indicado no 

já referido modelo. No entanto, verificou-se detrimentos relacionados ao tempo e espaço, bem 

como no resultado esperado em relação ao desempenho dos participantes, como relatado nas 

limitações da presente pesquisa, Seção 9.3 deste trabalho. 

 A categoria Conteúdo também reúne três elementos: Materiais Instrucionais, 

Objetos de Aprendizagem e Recursos Tecnológicos e Outras Ferramentas de 

Aprendizagem. 
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O que está indicado no elemento Materiais Instrucionais foi observado, uma vez que 

a integração do questionário SEDECA (MOZZAQUATRO; MEDINA, 2010) possibilitou o 

levantamento prévio de preferências e estilos de aprendizagem e posterior disponibilização, 

garantindo a “entrega” dos materiais conforme o contexto do estudante/aprendiz. Para tanto, o 

mesmo material instrucional foi elaborado em vários formatos (tópicos, texto, imagem, 

apresentação), desta feita, seguindo os estilos de aprendizagem indicados pelo questionário 

SEDECA, estando esses materiais também sendo referenciados no elemento Objetos de 

Aprendizagem na mesma categoria Conteúdo. 

Referente ao elemento Recursos Tecnológicos e Outras Ferramentas de 

Aprendizagem, último da categoria Conteúdo, esse já foi evidenciado desde o Planejamento 

do Processo Instrucional, ainda mais, quando já se tem experiência prática dos recursos 

tecnológicos e outras ferramentas utilizadas nas instituições de ensino. 

Ainda pode-se verificar como resultado do elemento Recursos Tecnológicos e Outras 

Ferramentas de Aprendizagem, a indicação de ferramentas e recursos preferências do 

estudante/aprendiz, na integração do questionário SEDECA ao AVA Moodle, permitindo 

assim, mais uma adequação ao contexto do estudante/aprendiz. 

 Na categoria Aspectos Metodológicos outros três elementos são descritos: 

Formas de Interação, Atividades e Procedimentos de Avaliação.  

As Formas de Interação, como as propostas por Sims (2012), vistas na Seção 2.5.6, 

podem ser conferidas nos resultados expostos no Capítulo 6, como nos fóruns propostos; na 

entrega de emblemas como maneira de exaltar conquistas; no acompanhamento do progresso 

de estudantes/aprendizes; nos alertas relacionados a eventos e atividades no AVA; e na 

utilização de recursos permitindo ainda a interação com objetos do mundo real, relacionados 

também ao elemento Atividades dessa mesma Categoria. 

Outra atividade sugerida foi inspirada em recente pesquisa divulgada pela OCDE 

(referenciada na Seção 2.8.1 deste trabalho). Na atividade proposta, os estudantes/aprendizes 

foram convidados a acessar a página inicial de determinado site 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal) e a partir dali, 

verificar o número de etapas utilizadas para buscar determinada informação. Buscou-se então 

incentivar os estudantes/aprendizes a chegarem de forma mais rápida à definição solicitada, 

partindo-se da suposição de que, quanto menor o tempo, melhor seriam as capacidades como 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
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navegar de maneira focada entre páginas, direcionamento e avaliação de perspectivas, dentre 

outras. 

Uma vez relacionadas com capacidades como as de resolver problemas, a memória, a 

de discutir, de comparar e a de avaliar perspectivas, também se entende que atividades como 

esta podem incentivar o desenvolvimento da sabedoria digital, mesmo que de forma subjetiva, 

uma vez que geraram interações com comentários entre os estudantes tais como: “Como você 

chegou a esta página?”; “Este caminho é mais fácil!”; “Comecei clicando neste link, depois 

nesse, depois nesse...” “Preciso começar de novo, não consegui chegar na definição”. 

Quanto ao intercâmbio entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, foi 

estimulado na atividade denominada “Verificando nossos conhecimentos prévios”, na qual os 

estudantes são direcionados a assistir um vídeo sobre o assunto da aula (computação ubíqua) e 

depois convidados a participar de um novo fórum, como mostra a Figura 25. 

      Figura 25 - Atividade relacionada ao intercâmbio entre conhecimentos prévios e novos 

      Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
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A indicação que os estudantes deveriam acessar o fórum para responder as perguntas 

“O que eu achava que era Computação Ubíqua antes de assistir ao vídeo?” e “O que eu penso 

agora sobre o que é computação Ubíqua depois de assistia ao vídeo?” teve resultado conforme 

exibido na Figura 26. 

     Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Por meio da Figura 26, pode-se verificar respostas como a do Aluno 10 (Pesquisa) “ Eu 

nem imaginava que existia, mais agora estou gostando bastante.”, ou como as do Aluno15 

(Pesquisa) “O eu achava que era Computação Ubíqua antes de assistir ao vídeo? – Não fazia 

ideia do que seria. - O que eu penso agora sobre o que é Computação Ubíqua depois de assistir 

ao vídeo? – Não imaginava que o nome seria esse de algo que está no nosso dia a dia. Bastante 

interessante.” e as do Aluno 11 (Pesquisa) “- O eu achava que era Computação Ubíqua antes 

de assistir ao vídeo? – Me abriu a mente, ou seja, me deu muitas respostas de várias perguntas 

que tive e não tinha a quem perguntar! - O que eu penso agora sobre o que é Computação 

Ubíqua depois de assistir ao vídeo? – Uma tecnologia bastante eficaz e transparente para nós 

usuários.”. 

Para o elemento Procedimentos de Avaliação, os fatores espaço e tempo, impediram 

planejamento e elaboração de instrumento(s) para avaliação da conjuntura da aprendizagem 

ubíqua no experimento da presente pesquisa. Porém, ainda pode-se valer da avaliação baseada 

Figura 26 - Resultados de atividade intercâmbio entre conhecimentos prévios e novos 
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na aprendizagem significativa proposta por Huang et al. (2011), Seção 2.7, para se aferir o 

alcance dos objetivos do processo instrucional aqui executado. 

 Por fim, a categoria Aspectos Tecnológicos traz o elemento Definição do AVA, 

que foi observada na adaptação de AVA ao u-learning, permitindo a utilização 

de recursos provenientes das TIMS e elementos de contextos, dentre outras 

características do u-learning, além de manter as já reconhecidas funcionalidades 

esperadas de um pacote LMS/AVA (como visto na Seção 2.4). 

O próximo capítulo tem como objetivo apresentar a análise dos dados obtidos com a 

presente pesquisa. 
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8 ANÁLISE DE DADOS  

Nesta seção são apresentadas análises dos dados levantados junto aos 

estudantes/aprendizes e professores/tutores. Os dados referentes aos estudantes/aprendizes 

foram coletados a partir da utilização de dois cenários (C1 e C2), possibilitando a verificação 

do alcance da aprendizagem significativa antes e depois da adaptação ao u-learning e da 

aplicação do modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning.  

Também são apresentadas análises dos dados levantados junto aos professores/tutores, 

comparando tendências metodológicas e práticas de professores/tutores e expectativas 

preferências de estudantes/aprendizes. 

8.1 Avaliação da aprendizagem significativa em ambiente de u-learning 

O modelo de avaliação (Figura 11, Seção 2.7) proposto por Huang et al. (2011) foi 

utilizado para medir o alcance da aprendizagem significativa por meio da avaliação das cinco 

(5) dimensões da aprendizagem ubíqua, aqui propostas em função do Conectivismo. 

Como visto na Seção 3.2, a coleta de informações foi feita analisando dois cenários: o 

primeiro no ambiente natural dos cursos/instituições (Cenário 1) e o segundo no mesmo 

ambiente, sendo com AVA adaptado ao u-learning e aplicação do modelo estratégico para 

técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning (Cenário 2).  

Sendo assim, no que se refere à frequência absoluta de cada item/afirmativa por 

dimensão no Cenário 1, indicada por 61 estudantes/aprendizes respondentes, foram encontrados 

dados exibidos no Tabela 1. 

Tabela 1- Frequência Absoluta dos itens/afirmativas por Dimensão - Cenário 1 (continua) 

Frequência Absoluta (FA) dos Itens/Afirmativas por Dimensão (D) - Cenário 1 

 Item/Afirmativa 

(In/Af) 

FA de 1 -  

Discordo 

completamente 

FA de 2 - 

Discordo 

parcialmente 

FA de 3 - 

Indiferente 

FA de 4 - 

Concordo 

parcialmente 

FA de 5 - 

Concordo 

plenamente 

In/Af 01 4 8 19 17 13 

In/Af 02 26 17 9 4 5 

In/Af 03 12 16 19 9 5 

D01: Ativa no como se 

aprende 
42 41 47 30 23 
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Tabela 1 - Frequência Absoluta dos itens/afirmativas por Dimensão - Cenário 1 (conclusão) 

Frequência Absoluta (FA) dos Itens/Afirmativas por Dimensão (D) - Cenário 1 

 Item/Afirmativa 

(In/Af) 

FA de 1 -  

Discordo 

completamente 

FA de 2 - 

Discordo 

parcialmente 

FA de 3 - 

Indiferente 

FA de 4 - 

Concordo 

parcialmente 

FA de 5 - 

Concordo 

plenamente 

In/Af 04 19 14 12 7 9 

In/Af 05 27 10 8 8 8 

In/Af 06 20 16 10 8 7 

D02: Autêntica no 

aprender a fazer 
66 40 30 23 24 

In/Af 07 8 17 16 12 8 

In/Af 08 16 14 10 8 13 

In/Af 09 6 17 13 15 10 

D03: Construtiva no 

aprender a ser 
30 48 39 35 31 

In/Af 10 9 17 8 19 8 

In/Af 11 23 14 9 9 6 

In/Af 12 4 9 23 13 12 

D04: Personalizada no 

aprender a transformar 
36 40 40 41 26 

In/Af 13 16 17 9 8 11 

In/Af 14 27 15 9 5 5 

In/Af 15 29 10 5 11 6 

D05: Cooperativa no 

onde se aprende 
72 42 23 24 22 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

A análise da Tabela 1 acima mostra que no Cenário 1, dos três (3) itens da D01: Ativa 

no como se aprende, o In/Af 01 recebeu mais indicações para a pontuação 3 - Indiferente, 19 

vezes, o item In/Af 02 recebeu mais indicações para a pontuação 1 - Discordo completamente, 

26 vezes, e o item In/Af 03 recebeu mais indicações para a pontuação 3 - Indiferente, 19 vezes.  

Porém, totalizando-se a quantidade de indicações, percebe-se que a D01 recebeu maior 

indicação para a pontuação 3 - Indiferente, 47 vezes. Isso indica que na média (M), a pontuação 

máxima da D01, conforme Quadro 1, Seção 3.4 deste trabalho, no Cenário 1 seria igual a 9, ou 

seja, M = 9 significa que a D01 obteve médio alcance da aprendizagem significativa. 

Analisando a D02: Autêntica no aprender a fazer, percebe-se que a pontuação mais 

indicada para os 3 itens foi a 1 - Discordo completamente, sendo 19 vezes para o In/Af 04, 27 

vezes para o In/Af 05 e 20 vezes para o In/Af 06. Consequentemente, no geral a D02 recebeu 

66 indicações para a pontuação 1 - Discordo completamente. Isso indica que na média (M) a 
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D02 no Cenário 1 seria igual a 3, ou seja, M < 9 significando baixo alcance da aprendizagem 

significativa. 

Na análise da D03: Construtiva no aprender a ser, as pontuações mais vezes indicadas 

foram 1 - Discordo completamente e 2 - Discordo parcialmente, sendo 2 - Discordo 

parcialmente para os In/Af 07 e 09 sendo cada um, 17 vezes indicados e o In/Af 08 com a 

pontuação 1 - Discordo completamente 16 vezes indicada. Na análise geral, a D03 recebendo 

mais indicações para a pontuação 2 - Discordo parcialmente, 48 vezes. Na indicação da média, 

a D03 também obteve M < 9 significando baixo alcance da aprendizagem significativa. 

Já a análise da D04: Personalizada no aprender a transformar, demonstra que as 

pontuações mais vezes indicadas foram 19 vezes para 4 - Concordo parcialmente no In/Af 10, 

23 vezes para 1 - Discordo completamente no In/Af 11 e 23 vezes para 3 - Indiferente no In/Af 

12. Para a D04 em geral a maior foi para a pontuação 4 - Concordo parcialmente, 41 vezes. De 

tal modo, que D04 obteve M > 9, ou seja, a dimensão recebeu alto alcance da aprendizagem 

significativa. 

 E para a D05: Cooperativa no onde se aprende, as pontuações mais vezes indicadas 

também foram 1 - Discordo completamente e 2 - Discordo parcialmente, sendo 2 - Discordo 

parcialmente para os In/Af 13, 17 vezes indicados e o In/Af 14 e o In/Af 15 com a pontuação 1 

- Discordo completamente 27 e 29 vezes respectivamente. Na análise geral, a D05 recebeu mais 

indicações para a pontuação 1 - Discordo completamente, 72 vezes. Isso indica que a D05 

obteve M < 9, significando baixo alcance da aprendizagem significativa, conforme Quadro 1, 

Seção 3.4 deste trabalho. 

Passe-se para a Tabela 2, exibindo a frequência absoluta para cada item/afirmativa por 

dimensão no Cenário 2 do experimento da presente pesquisa, indicada por 33 

estudantes/aprendizes.  
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Tabela 2 - Frequência Absoluta dos itens/afirmativas por Dimensão - Cenário 2 

Frequência Absoluta (FA) dos Itens/Afirmativas por Dimensão (D) - Cenário 2 

 Item/Afirmativa (In/Af) 

FA de 1-  

Discordo 

completamente 

FA de 2 - 

Discordo 

parcialmente 

FA de 3 - 

Indiferente 

FA de 4 - 

Concordo 

parcialmente 

FA de 5 - 

Concordo 

plenamente  

In/Af 01 0 0 2 11 20 

In/Af 02 0 2 0 8 23 

In/Af 03 0 1 2 12 18 

D01: Ativa no como se 

aprende 
0 3 4 31 61 

In/Af 04 0 1 1 15 16 

In/Af 05 0 0 3 14 16 

In/Af 06 0 1 2 12 18 

D02: Autêntica no 

aprender a fazer 
0 2 6 41 50 

In/Af 07 0 1 1 14 17 

In/Af 08 1 0 4 16 12 

In/Af 09 1 0 2 21 9 

D03: Construtiva no 

aprender a ser 
2 1 7 51 38 

In/Af 10 0 1 2 12 18 

In/Af 11 0 0 4 8 21 

In/Af 12 0 0 1 18 14 

D04: Personalizada no 

aprender a transformar 
0 1 7 38 53 

In/Af 13 0 0 1 18 14 

In/Af 14 0 1 2 15 15 

In/Af 15 1 1 1 12 18 

D05: Cooperativa no 

onde se aprende 
1 2 4 45 47 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Com relação ao Cenário 2, a análise da Tabela 2 acima mostra que, dos três (3) itens da 

D01: Ativa no como se aprende todos receberam maiores indicações para a 5 - Concordo 

plenamente, sendo 20 vezes para o In/Af 01, 23 vezes para o In/Af 02 e 18 vezes para o In/Af 

03. Consequentemente, no geral a D01 recebeu 61 indicações para a pontuação 5 - Concordo 

plenamente. Isso indica que a D01 obteve M > 9, significando mais alto alcance da 

aprendizagem significativa, conforme Quadro 1, Seção 3.4 deste trabalho. 

Analisando a D02: Autêntica no aprender a fazer, no mesmo Quadro 8, percebe-se 

que a pontuação mais indicada para todos os 3 itens foi a 5 - Concordo plenamente, sendo 16 

vezes para o In/Af 04, 16 vezes para o In/Af 05 e 18 vezes para o In/Af 06. Consequentemente, 
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no geral a maior indicação da D02 para a pontuação 5 - Concordo plenamente, 50 vezes. Ou 

seja, a D02 também obteve alto alcance da aprendizagem significativa, com M > 9. 

Na análise da D03: Construtiva no aprender a ser, Quadro 8, as pontuações mais 

vezes indicadas foram 5 - Concordo plenamente e 4 - Concordo parcialmente, sendo 17 vezes 

para a pontuação 5 - Concordo plenamente no In/Af 07, 16 vezes para o In/Af 08 com a 

pontuação 4 - Concordo parcialmente, e o In/Af 09, 21 indicações para a pontuação 4 - 

Concordo parcialmente. Na análise geral, a D03 recebe mais indicações para a pontuação 4 - 

Concordo parcialmente, 51 vezes. Na indicação da média, a D03 obteve M > 9 significando 

alto alcance da aprendizagem significativa. 

Já a análise da D04: Personalizada no aprender a transformar, demonstra que as 

pontuações mais vezes indicadas foram 18 vezes para 5 - Concordo plenamente no In/Af 10, 

21 vezes para 5 - Concordo plenamente no In/Af 11 e 18 vezes para 4 - Concordo parcialmente 

no In/Af 12. Para a D04, em geral, a maior pontuação indicada foi a 5 - Concordo plenamente, 

53 vezes. De tal modo, que D04 obteve M > 9, ou seja, a dimensão recebeu alto alcance da 

aprendizagem significativa. 

E para a D05: Cooperativa no onde se aprende, as pontuações mais vezes indicadas 

também foram 4 - Concordo parcialmente e 5 - Concordo plenamente, sendo 4 – Concordo 

parcialmente para os In/Af 13 e 14 com respectivamente 18 e 15 indicações e o In/Af 15 com 

a pontuação 5 - Concordo plenamente recebendo 18 indicações. Na análise geral, a D05 recebeu 

mais indicações para a pontuação 5 - Concordo plenamente, 47 vezes. Isso indica que a D05 

obteve M > 9, significando alto alcance da aprendizagem significativa, conforme Quadro 1, 

Seção 3.4 deste trabalho.  

8.2 Avaliação da aprendizagem significativa no u-learning por cenários 

Conforme já aludido, Huang et al. (2011) demonstram que ambos (a aprendizagem 

significativa e o u-learning) possuem atributos compatíveis. Sendo assim, as dimensões da 

aprendizagem significativa atendem às dez características do u-learning (Quadro 7) levantadas 

pelos autores, podendo essas características serem avaliadas conjuntamente com as cinco (5) 

dimensões a aprendizagem ubíqua. 
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                Quadro 7 - Dez características do u-learning por dimensão da aprendizagem ubíqua 

Dimensões Critérios 

D1: Ativa  
Urgência da necessidade de aprendizagem 

Iniciativa da aquisição do conhecimento 

D2: Construtivista 
Aprendizagem Construtivista 

Aprendizagem autorregulada 

D3: Autêntica 
Situação da atividade instrucional 

Consciência de contexto 

D4: Cooperativa 
Interatividade do processo de aprendizagem 

Comunidade de aprendizagem 

D5: Personalizada 
Aprendizagem adaptativa 

Serviço de personalização 

        Fonte: Huang et al. (2011) 

Considerando o número de respondentes no Cenário 1 (C1), totalizando 61 e o número 

de respondentes no Cenário 2 (C2), totalizando 33, é realizada a análise comparativa com 

números em percentual do alcance da aprendizagem significativa por dimensões em cada um 

dos cenários, começando-se pelo C1 como mostra o Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Alcance da aprendizagem significativa por dimensão- Cenário 1 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

A análise dos dados exibidos no Gráfico 2 indica que, em relação ao C1, calculando-se 

a média dos itens/afirmativas associados por cada dimensão, verifica-se que D1 atingiu média 

de 8,20, o que equivale a 54,64% da maior pontuação possível para uma dimensão que é 15 

pontos, conforme Quadro 1, na Seção 3.4 deste trabalho. Já a média atingida por D2 foi de 7,31 

8,20 

7,31 

7,56 

7,34 

7,70 

 6,80  7,00  7,20  7,40  7,60  7,80  8,00  8,20  8,40
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D4 - C1

D3 - C1
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pontos, o que equivale a 48,74% da maior pontuação possível para uma dimensão. A média 

atingida por D3 foi de 7,56 pontos, equivalente a 50,38% da maior pontuação possível para 

uma dimensão. A média atingida por D4 foi de 7,34 pontos, equivalendo a 48,96% da maior 

pontuação possível para uma dimensão. E por fim, D5 atingiu média de 7,70 pontos, 

equivalendo a 51,37% da maior pontuação possível para uma dimensão. 

Assim sendo, nenhuma das dimensões da aprendizagem ubíqua em função do 

Conectivismo alcançou M > 9. Portanto, todas dimensões obtiveram baixo alcance da 

aprendizagem significativa no C1. 

Passa-se ao Gráfico 3, no qual é exiba a análise do alcance da aprendizagem significativa 

por dimensões no C2. 

  Gráfico 3 - Alcance da aprendizagem significativa - Cenário 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

A análise dos dados exibidos no Gráfico 3 indica que no C2, calculando-se a média dos 

itens/afirmativas associados por cada dimensão, verifica-se que D1 atingiu média de 13,55, o 

que equivale a 90,30% da maior pontuação possível para uma dimensão que é 15 pontos, 

conforme Quadro 1, na Seção 3.4 deste trabalho. Já a média atingida por D2 foi de 13,39 pontos, 

o que equivale a 89,29% da maior pontuação possível para uma dimensão. A média atingida 

por D3 foi de 13,21 pontos, equivalente a 88,08% da maior pontuação possível para uma 

dimensão. A média atingida por D4 foi de 13,21 pontos, o que também equivale a 88,08% da 

maior pontuação possível para uma dimensão. E por fim, D5 atingiu média de 13,24 pontos, 

equivalendo a 88,28% da maior pontuação possível para uma dimensão. 
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Ao contrário do C1, a análise dos dados exibidos no Gráfico 3 indica que todas 

dimensões da aprendizagem ubíqua, aqui propostas em função do Conectivismo alcançaram M 

> 9. Portanto, todas dimensões obtiveram alto alcance da aprendizagem significativa no C2. 

 Em suma, comparando-se as dimensões por cenário, verifica-se que após a adaptação 

do AVA ao u-learning e aplicação do modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem 

voltadas ao u-learning, houve alcance da aprendizagem significativa. 

Porém, observando o já mencionado alerta de Saccol, Schlemmer e Barbosa, (2010) 

indicando que devido à diversidade de ambientes de aprendizagem considerando tecnologias e 

recursos das TIMS, definições de estratégias pedagógicas tornam-se imprecisas, uma vez que 

esses recursos e tecnologias tendem a modificar a maneira como os indivíduos se comunicam, 

interagem, produzem, adquirem e disseminam conhecimento de forma contínua. 

8.3 Sondagem: práticas e tendências de professores/tutores x preferências de 

estudantes/aprendizes  

O questionário aplicado junto aos professores (Apêndice B) permitiu verificar quais são 

as práticas utilizadas visando à aprendizagem e ao acompanhamento de estudantes/aprendizes. 

Como já mencionado, esse questionário foi baseado nas sugestões de Hwang, Tsai e Yang 

(2008) e de Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010).  

Buscou-se com isto, verificar tendências metodológicas dos docentes no planejamento e 

execução do ensino, bem como fazer um paralelo entre práticas dos professores/tutores e as 

expectativas dos estudantes/aprendizes.  

A análise dos dados em função de cada um dos 8 itens, respondidos por 26 docente, 

resultou na apuração da Frequência Absoluta (FA) e Percentual (P) como mostrado no Gráfico 

4. 
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              Gráfico 4 - Análise de dados: item 1 do questionário para docentes 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Com 21 indicações, a análise do Gráfico 4 evidencia que a maioria dos respondentes 

(cerca de 80%) indica que existe(m) e é/são consultado(s) registro(s) de interações dos 

estudantes, permitindo interpretar que o planejamento e investimento de tempo relacionados à 

interação com estudantes/aprendizes estão sendo considerados nos sistemas de ensino 

participantes da presente pesquisa, conforme indicado por Sims e Hedberg (2006) e Mattar 

(2012), Seção 2.5.6 do presente trabalho.   

             Gráfico 5 - Análise de dados: item 2 do questionário para docentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Outra indicação majoritária, 19 indicações, é a informação no Gráfico 5, de que os 

docentes respondentes levam em consideração a disponibilidade tecnológica dos estudantes no 

momento da concepção do processo instrucional.  

A disponibilidade tecnológica dos estudantes/aprendizes é levada em consideração 

então, por 73,10% dos professores/tutores respondentes, o que revela uma tendência de se 
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importar com uma das preocupações ressaltadas por pesquisados em relação à adaptação ao u-

learning, que é a disponibilidade de recursos tecnológicos entres os estudantes/aprendizes 

(PRENSKY, 2009; SIMS, 2012; MATTAR, 2012) além de ressaltar preocupação com a 

atualização tecnológica e evolução sociocultural (HWANG; TSAI; YANG, 2008). 

Gráfico 6 - Análise de dados: item 3 do questionário para docentes 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Com relação à adaptação do AVA aos dispositivos móveis, a discordância dos 

respondentes em relação a este item, 16 indicações, foi evidenciada como mostra o Gráfico 6. 

Com valores percentuais de 11,5%, 19,2% e 30,8%, a maioria dos docentes discorda totalmente, 

discorda parcialmente ou é indiferente, respectivamente, à questão. Isto indica que a minoria, 

cerca de 40%, dos docentes concorda total ou parcialmente com a afirmativa proposta. 

A tendência de não adaptação do AVA aos dispositivos móveis revela desarmonia com 

a prática do u-learning, pois a adaptação do AVA aos dispositivos móveis está diretamente 

relacionada com o fundamento do u-learning indicando que a aprendizagem pode ocorrer a 

qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo (HWANG; TSAI; YANG, (2008); 

SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, (2010); HUANG et al., (2011). 

Além disso, a adequação ao contexto do aprendiz, outro fundamento do u-learning 

apontado pelos autores, se faz na maioria das vezes, por meio de dispositivos móveis. 

O quarto item do já referido questionário, pede que os professores/tutores indiquem, 

dentre as alternativas, qual(is) notificação(ões) poderia(m) ser executada(s) pelo ambiente 

virtual de aprendizagem utilizado. O resultado em FA e P foi o exibido na Tabela 3. 
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     Tabela 3 - Análise de dados: item 4 do questionário para docentes 

Alternativa FA P 

a) notificações para os estudantes sobre a disponibilidade de 

professores/tutores 
19 73,1% 

b) notificações sobre eventos, inclusive baseados em dados de 

localização e de perfil de estudantes e professores/tutores 
16 61,5% 

c) notificações de oportunidades de aprendizagem a partir de recursos 

físicos do mundo real 
8 30,8% 

d) notificações que estimule a interação entre estudantes e 

professores/tutores, inclusive quando estes estiverem na mesma 

localização geográfica 

16 61,5% 

e) outro(s) 0 0% 
      Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Com 19 indicações, a análise do item 4 na Tabela 3 indica que a maioria dos 

respondentes recomenda que o AVA execute notificações para os estudantes sobre a 

disponibilidade de professores/tutores, sendo 73,1% do total. A segunda indicação, 16 vezes, 

foi dividida entre as notificações sobre eventos, inclusive baseados em dados de localização e 

de perfil de estudantes e professores/tutores, e notificações que estimule a interação entre 

estudantes e professores/tutores, inclusive quando estes estiverem na mesma localização 

geográfica totalizando em percentual 61,5%. Depois vieram as notificações de oportunidades 

de aprendizagem a partir de recursos físicos do mundo real, 8 vezes indicadas, 30,8% do total. 

Indicações para os itens 5, 6 e 7 do questionário para professores/tutores, referentes às 

preferencias sobre apresentação de conteúdo, componentes de comunicação do AVA e 

atividades no AVA respectivamente, foram da mesma forma, solicitadas aos 

estudantes/aprendizes. Com isso, foi possível a análise comparativa entre expectativas dos 

estudantes/aprendizes e práticas dos professores/tutores como segue. 

Notificações emitidas pelo AVA, como nos casos de eventos, inclusive baseados em 

dados de localização e de perfil de estudantes e professores/tutores ou de oportunidades de 

aprendizagem a partir de recursos físicos do mundo real, além de atender ao fundamento do u-

learning indicando que a aprendizagem pode ocorrer a qualquer hora, lugar e em qualquer 
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dispositivo (HWANG; TSAI; YANG, (2008); SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, (2010); 

HUANG et al., (2011), também chama a atenção para oportunidades de interações. 

Tabela 4 - Análise comparativa professores/tutores x estudantes/aprendizes: Apresentação de preferencial 

conteúdo no AVA 

Apresentação preferencial de conteúdo no AVA 

Respondentes 
FA/ 

P 

Apresentação 

de Slides 

Textos - 

Artigos 

e Livros 

Imagens Vídeos 

Links p/ 

Páginas 

na Web 

Aulas 

Gravadas 
Outros 

Estudantes/ 

Aprendizes 

FA 21 10 1 13 3 12 0 

P 63,6% 30,3% 3,0% 39,3% 9,1% 36,3% 0,0% 

Professores/ 

Tutores 

FA 16 15 7 18 11 12 0 

P 61,5% 57,7% 26,9% 69,2% 42,3% 46,2% 0,0% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

De acordo com as indicações exibidas na Tabela 4, a ordem preferencial de apresentação 

de conteúdo para estudantes/aprendizes é: em primeiro lugar apresentação de slides, com 63,6% 

das indicações, seguida de vídeos, 39,3% das indicações, depois aulas gravadas, com 36,3% 

das indicações, textos - artigos e livros, com 30,3%, links para páginas na Web, 9,1% das 

indicações e finalizando, imagens com 3,0% e outros com 0% de indicações cada. 

Em relação aos professores/tutores, as indicações sobre a apresentação de conteúdo 

retratadas na Tabela 2 produziram a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar vídeos, 

com 69,2% das indicações, despois apresentação de slides, 61,5% das indicações, textos - 

artigos e livros, 57,7%, aulas gravadas, 46,2%, links para páginas na Web 42,3%, imagens, 

26,9% e outros com 0%. 

Em suma, a presente pesquisa denota que nas preferências quanto à apresentação de 

conteúdo há certa equivalência entre professores/tutores e estudantes/aprendizes, considerando 

que ambos os grupos alternam nos primeiros lugares a preferência por apresentação de slides e 

vídeos. E com relação às demais preferências de apresentação de conteúdo, pode-se indicar a 

adaptação ao u-learning, com o auxílio de práticas e tecnologias a ele ligadas, como forma de 

organizar a apresentação e disponibilização de conteúdos conforme preferências (SIMS; 

HEDBERG, 2006; MATTAR, 2012; SIMS, 2012), Seção 2.5.6 desse trabalho. 
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   Tabela 5 - Análise comparativa professores/tutores x estudantes/aprendizes: componente de comunicação 

preferencial no AVA 

Componentes de comunicação preferencial no AVA 

Respondentes FA / P Chat Fóruns Mensagem de texto individual Outros (s) 

Estudantes/ 

aprendizes 

FA 15 9 8 1 

P 45,4% 27,3% 24,2% 3,0% 

Professores/ 

tutores 

FA 4 19 16 2 

P 15,4% 73,1% 61,5% 7,7% 
   Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

A análise das indicações exibidas na Tabela 5 mostra que, em relação aos 

estudantes/aprendizes, a ordem preferencial para utilização de componentes de comunicação 

no AVA é: primeiramente chat, com 45,4% das indicações, depois os fóruns, com 27,3%, 

seguido de mensagem de texto individual com 24,2% das indicações e outros com 3,0%. 

Já para professores/tutores, a ordem indicada foi: primeiramente fóruns, com 73,1% das 

indicações, depois mensagem de texto individual com 61,5% das indicações, seguido de chat 

com 15,4% das indicações e por fim, outros componentes com 7,7% das indicações. 

Em comparação, percebe-se distorções entre estudantes/aprendizes e professores/tutores 

no que se refere às preferências sobre os componentes de comunicação do AVA. Enquanto 

estudantes/aprendizes preferem chats e depois fóruns para se comunicar, professores/tutores 

têm preferência por fóruns e mensagem de texto individual. 

A preferência de estudantes/aprendizes por chats e fóruns revela convergência à 

característica do u-learning, na qual se deve considerar que todos os participantes possam, em 

algum momento, receber ou assumir naturalmente o papel de mediador, enquanto em modelos 

de educação tradicionais, o professor é o único a possuir o papel de mediador, mediando apenas 

seus estudantes (SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010), Seção 2.5.7 deste trabalho. 

A análise comparativa também permite confirmar questões de interação relacionadas ao 

atual perfil do estudante/aprendiz (DEDE, 2005; Seção 2.5.6 deste trabalho), como o equilíbrio 

entre a aprendizagem experiencial, orientada e a reflexão coletiva e compartilhamento em 

grupos e comunidades de aprendizagem. 

Já para o professor/tutor percebe-se a contemplação da interação/mediação de forma a 

permitir o equilíbrio entre o estudo independente e a interatividade (SIMS e HEDBERG, 2006; 

MATTAR, 2012), Seção 2.5.6 deste trabalho. E de ambos, professor/tutor e estudante/aprendiz, 

vê-se a predisposição para a adaptação um importante fator de desenvolvimento do u-learning 

(PRESNKY, 2009; SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010, Seção 2.8.2). 
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Tabela 6 - Análise comparativa professores/tutores x estudantes/aprendizes: componente de atividade preferencial 

no AVA 

Componente de atividade preferencial no AVA  

Respondentes 
FA / 

P 
Chat 

Envio de 

Arquivo 
Lição 

Questio

nários 
Outros Fórum Wiki 35 Webquest 36 

Estudantes/ 

aprendizes 

FA 2 10 6 14 1 0 - - 

P 
6,0

% 
30,3% 18,2% 42,4% 3,0% 

0% - - 

Professores/ 

tutores 

FA 2 17 1 14 3 15 1 2 

P 
7,7

% 
65,4% 3,8% 53,8% 11,5% 

57,7% 3,8% 7,7% 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

De acordo com as indicações exibidas na Tabela 6, nota-se que para 

estudantes/aprendizes, a ordem preferencial para atividades no AVA é: em primeiro lugar 

questionários, com 42,4% das indicações, depois envio de arquivo com 30,3% as indicações, 

seguido lição com 18,2%, chat com 6,0%, fórum, com 0% de indicações e finalizando outro(s) 

com 3,0% das indicações. 

Em relação aos professores/tutores, as indicações sobre a apresentação de conteúdo 

retratadas na Tabela 6 produziram a seguinte ordem de preferência: envio de arquivo, com 

65,4% as indicações, depois, questionários com 53,8% das indicações, outros 11,5%, chat e 

webquest com 7,7% cada uma, e finalizando, lição e wiki com 3,8% das indicações cada uma. 

Ainda em relação aos professores/tutores, foi solicitado que esses indicassem quais dos 

componentes sobre comunicação e atividades no AVA, indicados nos itens 6 e 7 do 

questionário, eles nem conheciam. Os resultados são mostrados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Componentes no AVA desconhecidos dos professores/tutores 

Componentes de comunicação e atividades no AVA desconhecidos 

Atividade/Comunicação FA P 

Chat 1 3,8% 

Envio de Arquivo 1 3,8% 

Questionários 1 3,8% 

Fórum 1 3,8% 

Lição 4 15,4% 

Wiki 5 19,2% 

Webquest 6 23,1% 

  Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

                                                 
35 A atividade não teve indicação disponibilizada para estudantes/aprendizes 
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Analisando a Tabela 7, verifica-se que dos componentes de comunicação/atividade do 

AVA, chat, envio de arquivo, questionários e fórum foram indicados como desconhecido por 

um percentual de 3,8% dos respondentes. Já o componente lição foi indicado como 

desconhecido por 15,4%, wiki por 19,2% e finalmente, webquest por 23,1%. 

Essa totalização pode indicar falta de conhecimento sobre recursos básicos e nativos do 

AVA, por parte de professores/tutores. Ainda mais, quando verificado que, ao passo em que as 

propostas de sistemas de aprendizagem ubíquos vão se ampliando, mais se faz necessário para 

o professor/tutor estar a par das tecnologias utilizadas nesse cenário da EaD e da Educação em 

geral (CHIN; CHEN, (2013), Seção 2.8.2 deste trabalho).  

Por fim, fazendo alusão ao que considera um “verdadeiramente sábio”, Prensky (2009), 

Seção 2.8.2 deste trabalho, indica que continua sendo necessário desenvolver capacidades como 

a de discutir, definir, comparar e avaliar perspectivas, porém aumentadas pelo uso inteligente e 

combinado da TIMS, quer seja pelo estudante/aprendiz quer seja pelo professor/tutor, mais uma 

vez, referindo-se à sabedoria digital. 

8.4 Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentadas análises dos dados levantados junto aos 

estudantes/aprendizes, permitindo a avaliação das cinco (5) dimensões da aprendizagem ubíqua 

em função do Conectivismo (Seção 2.7 do presente trabalho) e consequente alcance da 

aprendizagem significativa por meio da adaptação ao u-learning.  

Também, por meio das análises apresentadas neste capítulo, foram apresentadas 

comparações entre tendências metodológicas e práticas de professores/tutores e preferências de 

estudantes/aprendizes. 

Concluindo, as análises dos dados exibidas neste capítulo indicam que, após a adaptação 

de AVA ao u-learning e aplicação do modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem 

voltadas ao u-learning, todas dimensões da aprendizagem ubíqua em função do Conectivismo 

tiveram alcance da aprendizagem significativa acima da média estimada. 

O próximo capítulo apresentará a conclusão do presente trabalho, na qual serão 

indicados os pontos de contribuição, limitações e sugestões de trabalhos futuros do mesmo. 
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9 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresenta conclusões da presente pesquisa, explanando também 

contribuições, limites e sugestões para trabalhos futuros.  

9.1 Conclusões 

Na atual era digital, marcada por uma sociedade na qual a tecnologia reestruturou e 

continua reestruturando o modo como se vive, se comunica e como se aprende, pode-se 

entender que acompanhar a evolução das tecnologias é tanto estratégico, quanto necessário. 

Portanto, promover a adaptação de AVA ao u-learning, utilizando recursos e tecnologias 

das TIMS, evidenciando técnicas de ensino-aprendizagem baseadas na aprendizagem ubíqua, 

foi motivado pela necessidade de apresentar o quanto são úteis e apoiadores tais recursos e 

tecnologias, proporcionando a renovação do aprender a aprender e do aprender a ensinar, em 

conformidade com o atual cenário tecnológico, social e educacional. 

Definir o u-learning como uma modalidade da EaD, na qual a instrução se adequa ao 

contexto do aprendiz e a aprendizagem é realizada a qualquer hora, em qualquer lugar, fez 

entender que os já tradicionais smartphones, tablets, notebooks, dentre outros recursos das 

atuais TIMS, são a base da aprendizagem ubíqua. 

Durante o desenvolvimento da presente pesquisa, os desafios mais denotados para 

adequação da EaD ao u-learning, tornando-a mais dinâmica, inclusiva e adaptativa, foram 

relacionados com: a adaptação de AVA, utilizando-se das TIMS; ao uso da tecnologia de forma 

a agregar e melhorar o processo educacional; e principalmente, ao refinamento de metodologias 

e técnicas de ensino-aprendizagem que admitam a contemporaneidade de soluções 

tecnológicas, mantendo o primordial do processo educacional, como é o caso do Conectivismo. 

Sendo assim, entendendo-se a aquisição da aprendizagem significativa como primordial 

no processo educacional, este trabalho chama a atenção para a limitação trazida pelo uso de 

esquemas tradicionais de EaD, nos quais verifica-se o uso uniforme de materiais didáticos, 

interface e outros recursos de aprendizagem, em AVA estáticos, supondo-se até a mesma 

disponibilidade tecnológica.  

Contudo, a presente pesquisa denota a necessidade predominante de se fazer uso correto 

e assertivo das atuais tecnologias e recursos, de modo a expandir capacidades naturais do 

indivíduo, tais como resolver problemas, de discutir, comparar e avaliar perspectivas, em prol 

do ensino e da aprendizagem. E verifica se a hipótese aqui levantada, considerando a adaptação 
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ao u-learning aliada às técnicas de ensino-aprendizagem, pode promover a eficiência e eficácia 

no alcance da aprendizagem significativa e no desenvolvimento da sabedoria digital.  

Na próxima seção são exibidas contribuições provenientes da pesquisa ora realizada. 

9.2 Contribuições  

Esta seção apresenta contribuições proporcionadas pela presente pesquisa:  

 Caracterização do u-learning como metodologia da EaD, levando em 

consideração as TIMS, tecnologias e recursos da computação ubíqua e da 

sensibilidade ao contexto; 

 Sugestões de elementos sensíveis ao contexto no âmbito educacional, por meio 

da associação entre os tipos de ambiente de contexto indicados por Dey; Abowd; 

Salber (2001) e as categorias de elementos de contexto do framework proposto 

por Adaptado de Pereira et al. (2014).  

 Integração do questionário SEDECA (MOZZAQUATRO; MEDINA, 2010) ao 

AVA Moodle, possibilitando o levantamento de estilos de aprendizagem e outras 

informações do contexto estudante/aprendiz como preferências por atividades e 

componentes de comunicação do AVA Moodle.  

 Levantamento de plug-ins que possibilitam a adaptação do AVA Moodle ao u-

learning, incluindo possibilidade de utilização de recursos e tecnologias como 

câmeras de celulares, informações em tempo real e informações de contexto 

obtidas por meio de sensores, mecanismos de identificação, GPS, dentre outros; 

 Adaptação de AVA Moodle estático em AVA dinâmico aproveitando a difusão 

das tradicionais tecnologias de comunicação móvel e sem fio (smartphones, 

tablets, handhelds, notebooks e similares) como ferramentas educacionais; 

 Adaptação de AVA ao dinamismo e contemporaneidade do u-learning; 

 Identificação do Conectivismo como teoria de ensino-aprendizagem baseada em 

novas tecnologias e orientada ao contexto do estudante/aprendiz; 

 Apresentação de aspectos metodológicos e técnicas de ensino-aprendizagem 

voltadas ao u-learning, baseados no Conectivismo, reconhecendo a interconexão 

entre áreas distintas do conhecimento e do indivíduo (famílias, grupos de 

trabalho, organizações, dentre outros) e, ainda, fornecendo subsídios para o 

alcance da aprendizagem em processos instrucionais; 
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 Proposta de modelo metodológico e técnicas de ensino-aprendizagem voltados 

ao u-learning, baseado no Conectivismo, permitindo expansão de capacidades 

cognitivas naturais, tais como a de resolver problemas, de discutir, de comparar 

e avaliar perspectivas (sabedoria digital) por meio da manipulação de 

tradicionais tecnologias de comunicação móvel e sem fio; 

 Indicação e utilização de métricas e/ou indicadores voltadas ao u-learning, 

visando a avaliação do desenvolvimento da aprendizagem significativa e a 

sabedoria digital; e 

 O incentivo ao engajamento de estudantes/aprendizes e professores/tutores em 

prol do desenvolvimento da sua sabedoria digital e do alcance da aprendizagem 

significativa por meio de recurso, tecnologias e de técnicas de ensino-

aprendizagem voltadas ao u-learning; 

 Mediante os trabalhos relacionados com a presente pesquisa (Seção 4.4), 

considera-se como contribuição os pontos de completude relacionados aos 

critérios de seleção detalhados no Quadro 8. 

  Quadro 8 – pontos de completude com trabalhos relacionados 

Critérios 

Trabalhos 

(HWANG; 

TSAI; YANG, 

2008) 

(SIMS

, 2012) 

(HUANG 

et al., 

2011) 

(NUNE

S, 2014) 

(PASSOS

, 2016) 

1) consideram o u-learning como 

modalidade de EaD? 
X - X X X 

2) consideram informações do 

contexto do estudante/aprendiz? 
X - X X X 

3) consideram a adaptação de AVA 

ao u-learning? 
- X - X X 

4) consideram a utilização de 

metodologias e técnicas de ensino-

aprendizagem?  

X X X - X 

5) sugerem práticas de ensino-

aprendizagem voltadas ao u-

learning? 

X - - - X 

6) consideram métricas e/ou 

indicadores relacionados à 

utilização de técnicas, recursos e/ou 

tecnologias voltadas ao u-learning? 

X - X - X 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
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 Artigo aceito para apresentação no SIED:EnPED - Simpósio Internacional de 

Educação a Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância da 

Universidade Federal de São Carlos – São Paulo, 2016 e no XIV Congresso 

Internacional de Tecnologia na Educação / SENAC – Pernambuco, 2016.  

9.3 Limitações 

Ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa foram identificadas algumas 

dificuldades a serem superadas, na maioria relacionadas ao fator tempo, tais como segue: 

 O experimento de Nunes (2014) inclui a verificação da velocidade de conexão 

do usuário (elemento de contexto) como requisito para a adequação do material 

instrucional. Porém, o fator tempo impediu ajustes no código fonte, para corrigir 

incompatibilidades entre a versão do AVA Moodle no experimento original e a 

utilizada na presente pesquisa; 

 A proposta de Huang et al. (2011) indica que de acordo com os resultados das 

análises, o ambiente de u-learning pode ser ajustado ou refinado de forma a 

solucionar desvantagens e confirmar/ressaltar vantagens. No caso da presente 

pesquisa, o refinamento do u-learning se faz necessário para verificar se as 

vantagens ressaltadas na Seção 8.2 são confirmadas; 

 Não foram encontrados no referencial teórico revisado para a presente pesquisa 

indicadores e/ou métricas de avaliação do desenvolvimento da sabedoria digital. 

Sendo assim, questões ligadas à análise da sabedoria digital tornaram-se 

subjetivas; 

 Limitações relacionadas a organização do tempo e do espaço para melhor 

aplicação do modelo de técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning, 

bem como a avaliação do resultado esperado em relação ao desempenho dos 

estudantes/aprendizes; e 

 Considera-se a amostra que utilizou o AVA adaptado ao u-learning e o modelo 

estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas ao u-learning aqui 

propostos, reduzida. Fazendo-se necessário, que maiores contingentes de 

estudantes/aprendizes e professores/tutores utilizem e apliquem os recursos 

acima mencionados. 
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9.4 Sugestões para trabalhos futuros 

O escopo alcançado ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa permite estendê-

la para outros domínios do conhecimento que careçam de método instrucional. Sugestões para 

trabalhos futuros são elencadas a seguir: 

 Mediante as métricas e indicadores aqui apontados, sistemas poderiam ser 

desenvolvidos de forma a possibilitar a avaliação da aprendizagem significativa, 

bem como de ambientes de u-learning de forma mais rápida e eficiente; 

 Desenvolvimento de métodos formais que possibilitem a avaliação do 

desenvolvimento da sabedoria digital proposta por Prensky (2009); 

 Desenvolvimento de tecnologias que permitam imersão da sabedoria digital em 

outras perspectivas de aprendizagem e de mundo real, como as exibidas por 

Prensky (2009), ressaltando que o mundo está cheio de coisas que não se pode 

perceber com os sentidos naturais apenas. São coisas muito pequenas, muito 

grandes, muito rápidas, abstratas demais, perigosas demais ou distante demais. 

Explorando estas coisas por meio de melhorias digitais certamente vai ajudar a 

expandir tanto a compreensão delas quanto o conhecimento de como elas podem 

ajudar ou prejudicar; 

 Promoção de AVA estático a AVA adaptado ao u-learning considerando 

elementos de contexto conforme sugestões na pesquisa ora realizada (Anexo 1); 

 Validação do modelo estratégico para técnicas de ensino-aprendizagem voltadas 

ao u-learning, sendo aplicado para um maior contingente de 

estudantes/aprendizes, professores/tutores, bem como em curso/disciplina com 

maior duração, por exemplo; 

 Desenvolvimento de recursos que integrem informações do contexto do 

estudante/aprendiz externas ao AVA e ao âmbito educacional, considerando 

outros contextos como trabalho, deslocamento, familiares, dentre outros; 

 Desenvolvimento serializado de plug-ins e temas para AVA voltados ao u-

learning; e  

 É necessário ainda utilizar/desenvolver abordagens que levem em consideração 

aspectos como privacidade e segurança da informação. 

Enfim, diante das sugestões de trabalhos futuros, espera-se com a pesquisa ora realizada, 

apoio para o desenvolvimento de sabedorias em união com a habilidade de fazer melhores 
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conexões de conhecimentos por meio de recursos tecnológicos, e que esses sejam tão atuais 

quanto a possibilidade de a Educação acompanhá-los. 

9.5 Considerações finais 

Mesmo com a popularização da EaD, conjuntamente com a difusão das TIMS, trazendo 

benefícios pedagógicos que vão mais além do que a superação de barreiras como as do espaço 

e do tempo, processos educacionais continuam sendo executados conforme paradigmas 

baseados em modelos presenciais e centrados no professor e/ou no conteúdo. 

A motivação deste trabalho ocorreu diante de alertas indicando perspectivas globais de 

uma EaD executada em um contexto colaborativo e centrado no aprendiz, considerando 

elementos como conhecimentos prévios, preferências e disponibilidade tecnológica, mas ainda 

necessitando de apoio metodológico para tanto. 

A percepção de se empregar TIMS, aproveitando a utilização dos já tradicionais 

smartphones, tablets, notebooks, dentre outros, em processos educacionais foi o ponto inicial 

para se pesquisar e estruturar o alcance da aprendizagem significativa aliando tecnologias e 

técnicas de ensino-aprendizagem. Já a importância de se desenvolver a sabedoria digital, foi 

sendo evidenciada e agregada conforme as pesquisas em referenciais teóricos foram ocorrendo. 

Propor a adaptação ao u-learning aliada às técnicas de ensino-aprendizagem, contribuiu 

para incentivar para práticas, tecnologias e recursos aplicados à EaD, bem como, o 

acompanhamento da evolução tecnológica e sociocultural de todos os stakeholders envolvidos 

nessa modalidade. 

Por outro lado, propor e avaliar soluções para as questões motivadoras da presente 

pesquisa, também revelou uma demanda quase que reprimida pela atualização dos sistemas de 

EaD, frente a um conservadorismo injustificável, dada a disponibilidade de informação e acesso 

ao conhecimento atualmente disponíveis. 

Por fim, a realização da presente pesquisa mostrou que existem instrumentos e 

possiblidades para tornar a Educação tão atual quanto a própria pedagogia deve se adequar em 

função das mudanças da sociedade. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Categorização dos ambientes de contexto vinculados aos elementos de contexto no âmbito educacional 

(continua) 

Ambientes Categoria Subcategoria Elementos de Contexto 

A
m

b
ie

n
te

 f
ís

ic
o

 

Espaço-

temporal 

Localização 
Geográfica: Proximidade com outras pessoas; 

Ambiente (casa, trabalho, escola, entre outros); 

Local onde o aprendizado acontece; Localização 

do usuário (trem, ônibus, estacionado, em 

movimento). 

Tempo Horário; Hora no momento do estudo. 

Condições 

físicas 

Temperatura  

Clima (chuvoso, 

ensolarado, nublado) 

Temperatura; Clima (chuvoso, ensolarado, 

nublado). 

A
m

b
ie

n
te

 c
o
m

p
u
ta

ci
o
n
al

 

Computacional 

Redes Tipo de rede usada pelo usuário; Status da 

conexão (conectado ou não); Capacidade da rede 

(velocidade); Proximidade com outras pessoas 

da rede. 

Hardware Plataforma de hardware; Tipo de dispositivo 

(notebook, tablet, desktop, celular, entre outros); 

Status do dispositivo; Capacidade da tela  

Tamanho da tela; Capacidade do dispositivo  

Disponibilidade do dispositivo. 

 

Software Plataforma de software; Tipo de browser. 

Recursos 

Geral Idioma; Funcionalidade; Tipo de aplicação  

Faixa etária; Autor; Título; Descrição; 

Localização do recurso na Web. 

 

Técnico Dispositivo compatível; Formatos. 

A
m

b
ie

n
te

 d
o
 u

su
ár

io
 

Aprendiz 

Anotações Palavras-chave; tags; Avaliação feita pelos 

usuários; Metadados; Folksonomy. 

Educacional Objetivos educacionais; Nível educacional  

Relevância do tema; Sequência educacional;  

Grau de dificuldade/Grau de interatividade; 

Utilidade e eficiência do material. 

Informações Básicas Nome; Qualificação; Nacionalidade; Currículo; 

Histórico educacional; Habilidade de 

comunicação; Idade, entre outros. 

Conhecimento Conhecimento de um tema; Experiência  

Portfolio; Competências educacionais; 

Resultados de provas. 
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Anexo 1 - Categorização dos ambientes de contexto vinculados aos elementos de contexto no âmbito educacional 

(conclusão) 

Ambientes Categoria Subcategoria Elementos de Contexto 

 

 

Preferências e 

interesses 

Interesses; Preferência (mídia, música, notícias, 

filmes); Necessidades Itens favoritos / Itens 

melhor avaliados; Leituras feitas; Hábitos 

educacionais. 

Emocional Nacionalidade Personalidade; Grau de stress; 

Características afetivas e cognitivas; Emoções 

expressas em texto (alegria, raiva, tristeza e 

medo). 

Estilo de 

aprendizagem 

Estilos de aprendizagem; Metas de 

aprendizagem; Objetos de aprendizagem. 

 

Atividades 

Tópicos Tópicos estudados 

Ação Atividades do usuário (correndo, caminhando, 

viajando, ouvindo música, navegando na 

internet, estudando, deitado, sentado, 

descansando); Padrões sequência de navegação; 

Páginas visitadas; Feedback dado a itens. 

Tarefa Tarefas agendadas; Tarefas realizadas; 

Calendário educacional. 

Social 

Relacionamentos 

pessoais 

Sugestões de amigos próximos e distantes; 

Interesses comuns entre amigos; Perfis 

relacionados; Similaridade entre pessoas 

Histórico de amigos; Tags sociais; Tipo de 

relação (amigos, família, colegas, entre outros). 

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2014) 
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Anexo 2 - 12 modelos para a realização de atividades de u-learning (continua) 

ID e Nome do Modelo Estratégias e Exemplos de U-learning 

MOD1 

Aprender no mundo real com 

orientação online 

Os alunos aprendem no mundo real e são orientados pelo sistema, 

com base no perfil pessoal, carteira e do mundo real dos dados 

coletados pelos sensores. Por exemplo, para o estudante que tem um 

curso de química experimental, sugestões são fornecidas 

automaticamente com base em suas ações do mundo real durante o 

processo experimental. 

MOD2 

Aprender no mundo real com 

suporte online 

Os alunos aprendem no mundo real, e o apoio é fornecido 

automaticamente pelo sistema com base nos dados do perfil pessoal, 

carteira e do mundo reais recolhidos pelos sensores. Por exemplo, 

para o aluno que está aprendendo a identificar os tipos de plantas no 

campus, informações relevantes sobre as características de cada tipo 

de planta é fornecida automaticamente com base por sua localização 

e as plantas em torno dele ou dela. 

MOD3 

Teste online baseado em objetivo 

do mundo real em observações 

O aluno é convidado a responder a perguntas apresentadas na tela do 

dispositivo móvel, observando os objetos do mundo real. Por 

exemplo, "Qual é o tipo de árvore localizada na frente de você?" 

MOD4 

Observação objeto real 

O aluno é convidado a encontrar o objeto no mundo real, com base 

na pergunta apresentado no dispositivo móvel. Por exemplo, 

"Observe as plantas ao seu redor e encontrar a planta que é o mais 

semelhante ao mostrados na tela.” 

MOD5 

Recolha de dados em mundo real 

através de observações 

Os alunos são convidados a recolher dados por observar objetos no 

mundo real, e transferência dos dados para o servidor através de 

comunicações sem fio. Por exemplo, "Observe as plantas nesta área 

e transferir os dados (incluindo as fotos tiradas e suas próprias 

descrições das características de cada planta) para o servidor ". 

MOD6 

Recolha de dados em mundo real 

através de sensores 

Os alunos são convidados a recolher dados através da detecção de 

objetos no mundo real, e relatar o que encontraram. Por exemplo, 

"Encontre três amostras diferentes de água, e relatar qualquer 

contaminante encontrado usando os sensores." 

MOD7 

Identificação de um objeto em 

mundo real 

Os alunos são convidados a responder as questões relativas à 

identificação dos objetos no mundo real. Por exemplo, "Qual é o 

nome do inseto mostrado pelo professor?" 

MOD8 

Observações do ambiente de 

aprendizagem 

 

Os alunos são convidados a responder as questões relativas à 

observação da aprendizagem ambiente ao seu redor. Por exemplo, 

"Observar o jardim da escola, e fazer um upload dos nomes de todos 

os insetos que você encontrar." 
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Anexo 2 - 12 modelos para a realização de atividades de u-learning (conclusão) 

ID e Nome do Modelo Estratégias e Exemplos de U-learning 

MOD9 

Solução problemas via 

experimentos 

Resolver problemas através da concepção de experiências no mundo 

real e encontrar dicas sobre a Internet. Por exemplo, "Considere o 

balão dado pelo professor; projetar um experimento para encontrar a 

relação entre a massa de carga útil e a altitude do balão. " 

MOD10 

Observação do mundo real com a 

pesquisa de dados online 

Os alunos são convidados a observar os objetos do mundo real e 

encontrar soluções acessando a rede. Por exemplo, "Observar o 

edifício na sua frente; encontrar dados detalhados sobre ele online. " 

MOD11 

Cooperativa em coleta de dados 

Um grupo de estudantes é convidado a recolher dados de forma 

cooperativa no mundo real, e discutir suas descobertas com outras 

pessoas através de dispositivos móveis. 

Por exemplo, "Cooperativamente desenhar um mapa da escola, 

medindo cada área, e integrar os dados coletados. " 

MOD12 

Cooperativa na Solução de 

Problemas 

 

Os alunos são convidados a resolver problemas de forma cooperativa 

no mundo real, discutindo através de dispositivos móveis. Por 

exemplo, "Pesquisar cada canto da escola e encontrar a evidência de 

que pode ser usado para determinar o grau de poluição do ar " 

Fonte: (HWANG; TSAI; YANG, 2008) 
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APÊNDICE A 

Questionário para coletar opiniões dos estudantes/aprendizes 

sobre as atividades propostas e o ambiente virtual de 

aprendizagem 

O objetivo é avaliar o quanto o Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado atualmente e as 

atividades propostas estão promovendo a aquisição da aprendizagem.  

As respostas das questões estão dispostas em uma escala com pontuação que vai de 1 = 

“Discordo completamente” até 5 = “Concordo plenamente”. 

 

 

 

 

Cada afirmativa está associada as dimensões da aprendizagem ubíqua em função do 

Conectivismo. 

Assim, em relação as disciplinas/componentes que você já participou, observe as afirmativas e 

escolha na escala o grau de concordância que você tem com a mesma. 

 

Dimensão 1: Ativa no como se aprende  

01. Eu posso conduzir a aprendizagem de forma autônoma. 

Indique o quanto você recebe estímulo/motivação para buscar mais conteúdos e técnicas, além 

daqueles propostos pelo tutor/professor como recurso para promover a sua própria 

aprendizagem. 

02. Eu posso monitorar meu próprio processo de aprendizagem 

Indique o quanto o ambiente virtual de aprendizagem permite que você acompanhe o avanço 

de suas atividades e aprendizagem. (Ex: Por meio de uma barra de progressão ou um gráfico) 

03. Eu posso desempenhar um papel ativo nas atividades de aprendizagem. 

Você pode medir isto lembrando o quanto você recebeu motivação/estímulo para dar passos 

além daqueles que o professor/tutor mostrava ou pedia. Ou quanto você recebeu 

motivação/estímulo para consultar seu professor/tutor para ajudá-lo a entender ou a realizar 

algo além do que era mostrado ou pedido. Ex.: Se você recebeu incentivo para propor novas 

atividades/experimentos; Se você recebeu incentivo para a utilização e a vivência de novos 

recursos, conteúdos, experiências, por exemplo. 

 Dimensão 2: Personalizada no aprender a transformar  

04. As atividades e recursos de aprendizagem permitem que eu tenha discussões 

relacionadas à aprendizagem com meus colegas. 

Indique o quanto as atividades e recursos disponibilizados permitem a você debater 

conhecimentos e práticas adquiridos com seus colegas. 

 

 1 2 3 4 5  

Discordo completamente      Concordo plenamente 
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05. As atividades e recursos de aprendizagem permitem que eu compartilhe minhas 

experiências e/ou conhecimentos com meus colegas. 

Indique o quanto as atividades e recursos disponibilizados permitem a você compartilhar 

conhecimentos e práticas, prévios ou adquiridos com a aprendizagem, com seus colegas. 

06. As atividades e recursos de aprendizagem permitem que meus colegas compartilhem 

suas experiências e/ou conhecimentos comigo. 

Indique o quanto as atividades e recursos disponibilizados permitem a seus colegas 

compartilharem com você conhecimentos e experiências, prévios ou adquiridos com a 

aprendizagem. 

Dimensão 3: Autêntica no aprender a fazer  

07. Eu posso observar objetos de aprendizagem do mundo real como recursos para minha 

aprendizagem. 

Considere objetos de aprendizagem exemplos tais como arquivos, livros, vídeos, filmes, tubos 

de ensaio, réguas, simulações, ou seja, “qualquer material, digital ou não digital, que possa ser 

utilizado, reutilizado ou referenciado durante o aprendizado apoiado por tecnologia. ” 

(IEEE/LTSC,2000). E mais, objeto de aprendizagem do mundo real, como qualquer objeto 

utilizado para facilitar ou incentivar a compreensão e a aprendizagem. 

08. Eu posso aprender no ambiente do mundo real. 

Indique o quanto lhe é permitido e/ou incentivado a aprender com o ambiente do mundo real, 

ou seja, aprender com informações dos seus contextos cotidianos: família, trabalho, lazer, 

deslocamento, entre outros. Ex.: - O estudante pode enviar ao professor de geografia sua 

localização em tempo real para exemplificar as relações de latitude e longitude; - O estudante 

pode enviar a foto ou o vídeo de um engarrafamento como resposta para a pergunta: “Porque 

fazer um curso a distância e não presencial”. 

09. Eu posso aprender com materiais relacionados a ambientes do mundo real. 

Indique o quanto lhe é permitido e/ou incentivado aproveitar os materiais/objetos do mundo ao 

seu redor para compreender ou aplicar os assuntos da aprendizagem proposta. Ex.: - O professor 

de biologia pode solicitar a descrição de uma espécie do jardim ou dos arredores da casa do 

estudante. 

Dimensão 4: Construtiva no aprender a ser  

10. Eu posso conectar novas ideias com minhas experiências prévias. 

Indique o quanto você recebe estímulo/motivação para fazer ligações entre suas vivências 

anteriores e os novos assuntos propostos para o aproveitamento de suas experiências prévias 

(adquiridas anteriormente ao assunto estudado). 

11. Eu posso aprender mais eficientemente no ambiente virtual de aprendizagem. 

Indique o quanto o ambiente virtual de aprendizagem está preparado para agilizar sua 

compreensão/aprendizagem e para atender a maneira que você gosta de aprender (seu estilo de 

aprendizagem) Ex.: apresentação dos conteúdos (vídeo, slides, aulas gravadas, texto), formato 

de atividades (envio de arquivo, questionário, wiki...). 
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12. Eu posso ter a compreensão prévia do que deve ser aprendido com as atividades de 

aprendizagem. 

Indique o quanto você entende o objetivo da atividade antes de executá-la. 

Dimensão 5: Personalizada no aprender a transformar 

13. Eu posso planejar meu próprio processo de aprendizagem. 

Indique o quanto as atividades e conteúdos programáticos estão expostos de maneira que, se 

desejado, você possa avançar ou estacionar em relação ao ritmo de sua aprendizagem. 

14. O sistema de ensino permite aprendizagem individual e adaptativa. 

Indique o quanto suas necessidades individuais de aprendizagem (formato de materiais, 

maneira de estudar/aprender) foram questionadas//verificadas e levadas em consideração para 

que sua compreensão fosse melhor, ao invés de ter que utilizar mesmos formatos e recursos de 

aprendizagem disponibilizados para todos de forma generalizada. 

15. O ambiente de aprendizagem fornece serviços personalizados.  

Indique o quanto os recursos do ambiente virtual de aprendizagem e as atividades se adequam 

aos recursos que você tem tais como, velocidade de conexão de Internet, tamanho de tela de 

dispositivos (celular, tablet, notebook, smartphone...)  
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APÊNDICE B 

Questionário para coletar opiniões dos docentes sobre atividades e 

o ambiente virtual de aprendizagem 

O objetivo é identificar práticas e tendências relacionadas ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e à metodologia de ensino.  

 

 

As respostas das questões de 1 a 3 estão dispostas em escala com pontuação que vai de 1 = 

“Discordo Totalmente” até 5 = “Concordo Plenamente”. Assim, escolha na escala o grau de 

concordância que você tem com a mesma. 

 

1. Existe e é consultado registro(s) de interações dos estudantes.  

Entende-se por interação toda e qualquer participação do estudante em atividades de 

aprendizagem. 

2. Eu levo em consideração a disponibilidade de tecnologia dos estudantes no momento da 

concepção de trabalhos, plano de aula, atividades, interações... 

Entende-se por disponibilidade de tecnologia: a disponibilidade de Internet, a velocidade de 

conexão com a Internet, a variedade de dispositivos (celular, tablet, notebook, smartphone, 

computador pessoal (Desktop)). 

3. A interface do ambiente virtual de aprendizagem utilizado é adaptável aos dispositivos 

móveis. 

Considere os dispositivos móveis que permitem o acesso à Internet. Os mais comuns são 

celulares, smartphones, PDA (Personal digital assistant), mas outros podem ser incluídos. 

4. Indique dentre as alternativas abaixo, qual(is) notificações poderia(m) ser executada(s) 

pelo ambiente virtual de aprendizagem utilizado. 

Notificações podem acontecer em forma de sinais de alerta ou mensagens que apareceriam na 

tela do dispositivo. 

a) notificações para os estudantes sobre a disponibilidade de professores/tutores; 

b) notificações sobre eventos, inclusive baseados em dados de localização e de perfil de 

estudantes e professores/tutores; 

c) notificações de oportunidades de aprendizagem a partir de recursos físicos do mundo real. 

d) notificações que estimule a interação entre estudantes e professores/tutores, inclusive quando 

estes estiverem na mesma localização geográfica; 

e) outro(s) 

 

 1 2 3 4 5  

Discordo completamente      Concordo plenamente 
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5. Quanto à apresentação dos conteúdos, qual o formato que você prefere para 

disponibilização de material de ensino? 

a) apresentação de slides 

b) textos - artigos/livros 

c) imagens 

d) vídeos 

e) links para páginas na web 

f) aulas gravadas 

e) outro(s) 

 

6. Quais os componentes do ambiente virtual de aprendizagem você prefere para a 

comunicação com estudantes? 

a) chat 

b) fórum 

c) mensagem de texto individual 

e) outro(s) 

 

7. Quais os componentes do ambiente virtual de aprendizagem você prefere para propor 

atividades para os estudantes? 

a) envio de arquivo 

b) fórum 

c) lição 

d) questionário 

e) chat 

f) wiki 

g) webquest 

e) outro(s) 

 

8. Informe qual(is) recurso(s) apresentado(s) nas alternativas das questões 6 e 7 você nem 

conhece. 
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APÊNDICE C 

Questionário SEDECA - Estilos e preferências do Moodle 

 Por favor, informe um pouco mais sobre você! Preenchendo o questionário abaixo, você 

ajuda o Moodle a ajustar a forma com que os conteúdos didáticos serão apresentados na sua 

conta, ficando mais adequado ao seu estilo. Apenas alguns minutos são necessários.  

Usuário: seja bem-vindo 

Para cada afirmação, selecione apenas UMA resposta a qual melhor representa o seu 

estilo entre. 

  Concordo totalmente.  

 Concordo.  

 Discordo.  

 Discordo totalmente. 

 

1. Eu aprecio experienciar situações novas. 

2. Quanto à resolução de tarefas, costumo fazer várias análises, eliminando e 

desconsiderando aquelas possivelmente errôneas. 

3. Quando considero um conjunto de informações geralmente procuro compreender o 

quadro geral antes de atentar para os detalhes. 

4. Gosto de trabalhar com um problema partindo de aspectos específicos e separados, 

que posteriormente serão integrados para a confirmação de hipóteses simples as quais "passo a 

passo" vão possibilitar a resolução de um problema. 

5. Eu tenho facilidade em formular respostas originais e criativas com frequência. 

6. Obtenho melhor desempenho em tarefas que requerem processos detalhados, meus 

pensamentos são sequenciados e há ponderação prévia nas minhas respostas. 

7. No momento que inicio uma tarefa prefiro examinar grande quantidade de dados 

buscando relações entre eles. 

8. Ao realizar uma tarefa, prefiro usar um processo passo a passo trabalhando com 

pequenas quantidades de dados de cada vez. 

9. Eu sou hábil em tratar com problemas que demandam a generalização de várias 

respostas igualmente aceitáveis. 

10. Quando tenho que trabalhar em equipe, eu prefiro que se faça primeiro um estudo 

individual, seguido da reunião de grupo para compartilhar as ideias. 

11. Quando realizo a leitura de um texto, presto mais atenção na ideia geral do que nos 

detalhes informativos do mesmo. 

12. Quando me deparo com um material de estudo ou trabalho, detenho minha atenção 

aos pequenos elementos informativos. 

13. Eu aprecio ousar e tentar criar algo diferente. 
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14. Nas disciplinas que cursei eu raramente fiz amizade com muitos colegas. 

15. Eu aprendo em "saltos". Fico totalmente confuso por algum tempo e então, 

repentinamente, eu tenho um "estalo". 

16. Diante de um material escrito, eu dou ênfase a cada tópico separadamente e somente 

depois busco relações entre as partes. 

 

Ferramentas e materiais preferenciais 

1. Quanto à apresentação dos conteúdos, qual o formato que você prefere para disponibilização 

de material de aprendizagem? 

a) apresentação de slides 

b) textos - artigos/livros 

c) imagens 

d) vídeos 

e) links para páginas na web 

f) aulas gravadas 

g) outro(s) 

 

Caso a opção acima não esteja disponível em alguma disciplina, então use a opção abaixo: 

a) apresentação de slides 

b) textos - artigos/livros 

c) imagens 

d) vídeos 

e) links para páginas na web 

f) aulas gravadas 

g) outro(s) 

 

Se nenhuma das duas opções acima estiver disponível em alguma disciplina, o Moodle exibirá 

automaticamente uma forma de apresentação para ser exibida em sua conta. 

2. Quais os componentes do ambiente virtual de aprendizagem você prefere para a 

comunicação? 

a) chat 

b) fórum 

c) mensagem de texto individual 

d) outro(s) 

 

3. Quais os componentes do ambiente virtual de aprendizagem você prefere para executar 

suas atividades? 

a) envio de arquivo 

b) questionário 

c) lição 

d) fórum 

e) chat  

f) outros(s)  


