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Resumo: 

A inovação constitui um imperativo das comunidades educativas, em particular no século XXI, 

em todos os níveis de ensino. Na atualidade, o potencial dos equipamentos móveis continua a 

ser um repto educativo para a inovação, também no contexto universitário. A estes recursos 

associa-se a aprendizagem ubíqua, a partir do acesso à internet. Como relevante, há que que 

indicar sobre os equipamentos móveis com conexão à internet a possibilidade de desenvolver 

aprendizagem ubíqua em qualquer momento, situação ou contexto, sendo a portabilidade umas 

das características mais importantes destes dispositivos. Os processos de ensino devem-se 

adaptar às dinâmicas socioculturais decorrentes da inserção das tecnologias no quotidiano. Por 

isto, também na educação, no ensino superior é importante oferecer aos estudantes e futuros 

profissionais conhecimento prático útil e atual, a partir dos novos recursos tecnológicos. 

É fundamental, para os docentes universitários, compreender a forma como os alunos aprendem 

com os dispositivos móveis de acesso à internet com o intuito de inovar as estratégias de ensino 

e aprendizagem. Por isto, com este trabalho tratamos de identificar os equipamentos móveis que 

facilitam a formação dos alunos, as vantagens e principais dificuldades que encontram e 

descobrir quais são as competências que consideram necessárias para desenvolver a 

aprendizagem ubíqua. Adoptando uma metodologia qualitativa, a partir dum estudo de caso, 

insidimos na análise de conteúdo dos relatos produzidos por um coletivo de estudantes do 
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mestrado de secundária da Universidade de Vigo, no ano letivo 2010/2011. Através da 

perspetiva biográfico-narrativa os alunos expressaram as suas opiniões e experiências sobre o 

uso dos dispositivos móveis e da aprendizagen ubíqua, na sequência de um processo reflexivo. 

Com este enfoque qualitativo priveligia-se a compreensão da realidade, a partir da visão dos 

participantes. 

Como principais resultados e conclusão, os participantes destacam como vantagens na 

aprendizagem ubíqua a mobilidade própria dos recursos digitais móveis, o acesso generalizado à 

informação e a comunicação entre professores e alunos. Contudo, identicam algumas 

dificuldades, geralmente relacionadas com a conexão à internet, o preço dos equipamentos, a 

falta de competências ou de interesse de alguns docentes para promover o uso dos dispositivos 

móveis e da aprendizagen ubíqua.  

Palavras-chave: 

Dispositivos móveis, aprendizagem ubíqua, formação inicial, mestrado de secundária, inovação 

educativa. 

 

1. Introdução 

A educação constitui um meio importante para o avanço civilizacional, na medida em que 

pretende capacitar os cidadãos com as competências necessárias para acompanharem e, 

simultaneamente, ser promotora da modernização, inovação e do desenvolvimento científico e 

tecnológico. Desta forma, é compreensível a relevância atribuída à formação em contextos 

virtuais, pelo potencial que estes cenários encerram.  

Baumann (2012) reconhece que, estando os conteúdos digitais bem difundidos, oferecem novos 

caminhos para a participação cívica. Pelo qual, defende que as escolas deveriam repensar a 

forma como se preparam os alunos para a cidadania ativa, especialmente aquelas onde ainda se 

constata alguma relutância em promover o uso de dispositivos e conteúdos digitais nas aulas 

pelos estudantes. 

É desejável que formadores e formandos reconheçam vantagens na utilização de novos formatos 

e dispositivos com o processamento e difusão a informação, em qualquer instante e em distintos 

lugares. Os cenários associados ao ensino-aprendizagem são agora mais ecléticos. A diversidade 

de contextos e dispositivos tecnológicos, para consulta e publicação de conteúdos facilita um 

fluxo de informação com enorme potencial didático, que poderá trazer dificuldades se for mal 

gerido. Com a progressiva integração das tecnologias sem fios de conexão à internet e com a 

gradual democratização de acesso aos dispositivos tecnológicos ensinar e aprender é uma tarefa 

duplamente compartida por professores e alunos. Isto porque a evolução das comunicações 
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móveis permitiu novas abordagens capazes de reunir em ambientes de aprendizagem múltiplos e 

recursos digitais, fazendo com que os participantes nos processos de formação partilhem os seus 

conhecimentos e experiências (Hwang, Shi  e Chu, 2011). 

À expressão ensino-aprendizagem juntam-se outras novas: e-learning, b-learning, m-learning. 

Com um dispositivo de acesso à internet e uma rede de conexão tornou-se possível aprender em 

qualquer momento, em distintos lugares, em todas as idades, tanto em contextos formais, 

informais ou não formais. Temos o privilégio de ter disponível, em tempo real, a informação em 

vários formatos (texto, áudio, vídeo, etc). Da mesma forma podemos difundir conteúdos. Isto 

traz novos desafios aos cidadãos, assim como a necessidade de uma atitude perspicaz e criativa 

que os capacite para a resolução instantânea de problemas. Contudo, apesar de alguns destes 

términos estarem a evoluir rapidamente a revisão da literatura demonstra a importância dos 

estudos que promovam a sua adoção, nomeadamente do m-learning (Liu, Han e Li, 2010). 

Numa sociedade tecnológica, espera-se que as comunidades educativas preparam os seus alunos 

para enfrentarem a realidade com os avanços e aplicações surgidos nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). Daí que o conhecimento da percepção dos professores seja 

importante para identificar as potencialidades destes recursos e melhorar o sucesso em contextos 

educativos (Uzunboylu e Ozdamli, 2011).  

No ensino as TIC podem ser um recurso educativo inovador e útil. Em especial, entre as 

ferramentas disponibilizadas na internet, poderão ser de grande interesse as aplicações 

associadas: à comunicação síncrona (chat) e assíncrona (email, fórum), à publicação de 

conteúdos em formato texto, som, imagem, à aprendizagem colaborativa (wikis ou blogs), etc. 

Se a tudo isto associarmos a liberdade de acesso que nos facilitam os dispositivos móveis 

rapidamente entendemos a revolução educativa implícita na aprendizagem ubíqua. Este novo 

modelo pedagógico que se configura, o u-Learning (ubiquitous Learning ou aprendizagem 

ubíqua) é também reconhecido como um âmbito emergente de investigação (Shih, Chu, Hwang 

e Kinshu, 2011). 

O conceito de u-Learning ou aprendizagem ubíqua está relacionado com a aprendizagem 

assistida por tecnologia, presente em distintos espaços físicos, que oferece aos usuários enormes 

possibilidades como: fornecer informação diversa sempre que necessário, publicar conteúdos 

online, partilhar informações, etc.  

O conhecimento pode ultrapassar em larga escala o contexto escolar, pois compreensivelmente 

é possível aprender sobre distintos assuntos, ainda que muitos deles estejam dissociados dos 

ambientes académicos. Na atualidade, com o advento das tecnologias e, em especial, pelo 

acesso a contexto virtuais as possibilidades promotoras de saber estão mais flexíveis e 

numerosas. Aprendemos com todos, em qualquer lugar, partilhando informação 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Shi+Yen-Ru%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Li+Hongxiu%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ozdamli+F.%22
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independentemente da localização geográfica. É um fato que as experiências de ensino-

aprendizagem estão bastante globalizadas e democratizadas. 

Embora o conceito de aprendizagem ubíqua em âmbitos educativos seja ainda recente, o seu 

grande potencial confere-lhe já alguma relevância no âmbito da investigação educativa. 

Entendendo-o como o resultado da integração de ambientes digitais, no dia-a-dia de todos nós, 

facilmente se reconhecem vantagens associadas nomeadamente à facilidade de acesso à 

informação.  

Ao privilegiar a inovação em contextos educativos, enquanto professoras e investigadoras, 

pretendemos contribuir para um rumo de mudança associado à melhoria da qualidade dos 

processos de ensino aprendizagem, em concreto no ensino superior. Para tal, daremos especial 

relevância à investigação sobre a realidade baseando o nosso trabalho com práticas reflexivas 

individuais e coletivas, levadas a cabo por alunos. 

Partindo do que se expõe, abordamos a temática da aprendizagem ubíqua no que se refere aos 

dispositivos utilizados, tratando de identificar os benefícios e os inconvenientes, assim como as 

competências necessárias para a sua implementação. Com isto, procuramos recolher e 

apresentar elementos de interesse em particular para os docentes e investigadores universitários 

pretendo aprofundar na temática em causa partindo de um contexto próximo. 

 

2. Estratégia didáctica e objetivos de investigação 

Para facilitar o conhecimento do enquadramento geral indicar que neste trabalho tratou-se, 

primeiramente, de favorecer o desenvolvimento da competência crítico-reflexiva dos estudantes 

do mestrado de formação de professores de secundária. Procurando potenciar a incorporação de 

práticas inovadoras, no contexto da adaptação da docência ao Espaço Europeo de Educação 

Superior (EEES), convidamo-los a plasmar voluntariamente as suas ideias, através de relatos, 

para posteriormente debaterem nas aulas sobre o uso dos dispositivos móveis e da aprendizagem 

ubíqua. Como dissemos, com esta atividade pretendeu-se fundamentalmente promover 

estratégias ativas de aprendizagem que desenvolvam o sentido reflexivo e indagativo. 

A técnica do relato foi utilizada como uma estratégia didática, a partir da recolha de informação 

sobre a experiência, reflexão e percepção que manifestam os alunos com a finalidade de 

promoverem a sua tomada de consciência na referida temática. De modo que, a informação 

recolhida não foi gerada inicialmente para o desenvolvimento do estudo, ainda que através da 

análise que aplicamos posteriormente transformar-se em dados de campo (Clandinin e 

Connelly, 1994).  

Os objetivos específicos do presente estudo são os seguintes: 
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y Identificar os equipamentos móveis que facilitam a formação dos alunos no âmbito da    

aprendiagem ubíqua. 

y  Conhecer as vantagens que os estudantes encontram na aprendizagem ubíqua. 

y  Descobrir as principais dificuldades que encontram na aprendizagem ubíqua. 

y   Revelar quais são as competências que os alunos consideram necessárias para 

desenvolver a aprendizagem ubíqua. 

 

3. Enfoque metodológico da investigação 

O trabalho disponibilizado é de tipo exploratório, de cariz qualitativo e faz parte de uma 

investigação mais ampla50 em processo de desenvolvimento. A adopção da metodologia que 

utilizamos privilegia o entendimento da realidade a partir da perspetiva das pessoas envolvidas. 

A recolha de dados ocorreu através dos relatos produzidos pelos estudantes pretendendo 

conhecer o seu ponto de vista por meio das evidências recolhidas com a informação obtida 

(Morse, 1991). Não é nossa intenção generalizar os resultados, na medida em que eles estão 

submetidos ao micro-contexto, mas podem ser transferíveis a outros sob uma análise da 

situação.  

Na investigação qualitativa o conteúdo das palavras pode ser o elemento base da análise e 

expressar o pensamento individual e coletivo. Neste enfoque metodológico se se considera 

adequado também se faz uma interpretação dos discursos, com o intuito de atingir os objetivos 

definidos para a investigação. Em todo caso, possibilita através da redução dos textos obter 

resultados valiosos nos estudos educativos.  

 

3.1. Participantes 

Nesta investigação participaram voluntariamente 10 alunos universitários, que no ano letivo 

2010/2011 frequentavam o Master de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, no itinerário de Tecnologia e Informática, no 

Campus de Ourense da Universidade de Vigo (Espanha). Conseguiu-se uma implicação 

relativamente bem repartida por sexos (6 alunos e 4 alunas). As idades estavam compreendidas 

entre os 23 os 38 anos, com uma média de 30,8 anos. No que se refere à formação inicial, dois 

dos participantes eram licenciados em Engenharia Agrícola (2 alunos), cinco em Engenharia 

                                                           
50 Este trabalho está vinculado a um projeto de investigação intitulado “Aprendizaje ubicuo con 
dispositivos móviles: desarrollo de un mapa de competencias en educación superior” (ref.: EDU2010-
17420), financiado pelo MEC (Espanha). De modo que aproveitamos para manifestar o nosso 
agradecimento à referida entidade e também aos participantes. 
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Informática (3 alunos e 2 alunas), uma aluna em Educação Física, outro aluno em Engenharia 

Industrial e mais uma aluna em Psicologia. 

 

3.2. Instrumento e análise dos dados  

Para a recolha dos dados, como adiantamos, foram utilizados relatos escrito sobre a temática 

indicada. Assim, desenhou-se uma pergunta aberta para solicitar aos alunos que realizassem 

uma narração sobre o uso dos dispositivos móveis no âmbito da aprendizagem ubíqua.  

Com os dados recolhidos nos relatos procedeu-se a uma análise de conteúdo através da versão 

seis do software Analysis of Qualitative Data (AQUAD). Para tal, efetuou-se um processo 

categorização composto por um 1º nível, determinado pela própria orientação dada aos 

estudantes e já referida para o relato. Sendo que o 2º nível de categorização surgiu da própria 

informação das narrativas produzidas pelos estudantes. Após a conclusão do processo de 

categorização, procedeu-se a uma análise de frequências, a partir das tabelas elaboradas pelo 

próprio AQUAD, exportando-as para Excel 2007 e representando os dados através de gráficos.  

 

4. Resultados 

Apresentam-se de seguida os resultados decorrentes da análise dos relatos elaborados pelo 

grupo de alunos universitários que colaboram na recolha de informação, no que se refere aos: 

y Equipamentos móveis e aprendizagem ubíqua. 

y Vantagens da aprendizagem ubíqua. 

y Dificuldades da aprendizagem ubíqua. 

y Competências necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem ubíqua. 

São apresentadas diferentes indícios, através das transcrições textuais, ainda que traduzidas para 

a língua Portuguesa, com a indicação do género do participante (masculino ou feminino) e do 

número do relato (R1, R2, … R10). 

 

4.1. Equipamentos móveis e a aprendiagem ubíqua 

Os equipamentos móveis que facilitam a formação dos alunos, no âmbito da aprendizagem 

ubíqua, segundo os participantes são o:  

- Computador portátil 

- Telemóvel  

- Smartphone ou similar 
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- Tablet  

Contabilizando a frequência com que se referem a estes equipamentos (Gráfico 1) nota-se uma 

relevância associada ao computador portátil, na medida em que todos os universitários do 

estudo o apresentam como um equipamento que relacionam com a aprendizagem ubíqua. 

Algum dos universitários justifica a sua utilização pelo fato de não possuir outros dispositivos. 

Gráfico 1. Equipamentos que promovem a aprendizagem ubícuo. 

 

A modo de excertos ilustrativos oferecem-se os seguintes: 

“No meu caso, utilizo para isto o meu portátil, já que não tenho nenhum dos outros 

dispositivos” (masculino, R1).  

 Com menor expressão assinalam o telemóvel (4 alunos e 2 alunas), o smartphone (2 alunos) e o 

tablet (1 aluno). 

“(…) creio que tanto para mim como para os demais o telemóvel e o computador 

portátil são os dispositivos mais utilizados.” (feminino, R10) 

“(…) emprego o tablet principalmente para a busca de informação. Além disso, este 

dispositivo resulta muito cómodo de deslocar para qualquer lugar, pelo que dá uma 

grande autonomia a qualquer usuário.” (masculino, R7). 

“(…) utilizo frequentemente o iphone, ainda que a sua desvantagem continua a ser o 

custo económico.” (masculino, R1). 

 

4.2.  Vantagens da aprendizagem ubíqua  
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No que se refere às vantagens da aprendizagem ubíqua, alguns estudantes referem claramente a 

liberdade propiciada pelos dispositivos móveis, no que tem que ver com o tempo, o espaço e 

com os assuntos consultados.  

Fica também evidente que este tipo de aprendizagem, presente no quotidiano dos estudantes, em 

distintos espaços e franjas horárias, está a facilitar uma grande liberdade, em função das 

necessidades e disponibilidade. Entre os participantes, há a certeza de que o principal benefício 

destes recursos para aprendizagem reside na mobilidade. 

 “Sem dúvida alguma que o fato de não estar confinado a um único local, para aceder a 

qualquer tipo de informação, é a maior vantagem neste tipo de aprendizagem.” 

(feminino, E10) 

“Não há um limite de espaço, tempo e lugar.” (feminino, E10) 

 “Por norma faço-o a partir da biblioteca e durante as manhãs, que é quando tenho 

tempo (...)” (masculino, E1) 

 “(...) os horários abarcavam todos os possíveis, inclusive os noturnos.” (masculino, E1)   

Não é possível definir um padrão de consulta, com os dispositivos móveis, para todos os 

estudantes. Isto porque depende de fatores diversos de índole individual e/ou contextual. 

Contudo, os estudantes relacionam a aprendizagem ubíqua com alguns dos seguintes âmbitos: 

académico, profissional e/ou de lazer.  

 “Sem um horário definido procuro de informação para a realização de trabalhos ou 

inclusive para estar atualizado sobre a tecnologia, educação e meio ambiente.” 

(masculino, E7) 

 “Utilizo-a quer seja para consultar apontamentos que os professores tenham 

disponibilizado na internet ou para procurar informação sobre o que necessite no 

momento”. (feminino, E6) 

“O que mais uso é o ordenador portátil, já que o utilizo no trabalho e também nas aulas 

do mestrado. (...) muitas vezes também o uso ao chegar a casa para o ócio e a diversão, 

ver filmes, séries ou falar com os amigos no chat.” (feminino, E3) 

Há ainda quem acrescente que utiliza este tipo de aprendizagem simplesmente para assuntos pontuais ou 

como forma de auto-superação. 

“Trato de procurar informação sobre algo que me inquiete ou que necessite no 

momento.” (feminino, E6) 

 “Na minha opinião, a internet serviu para aprofundar nos meus interesses e nunca me 

sentir limitado por não saber fazer algo.” (maculino, E8) 
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O que fica evidente é a importância da aprendizagem ubíqua para o enriquecimento individual, 

ao longo da vida, na medida em que é possível formar-se em qualquer momento e local, e não 

só na escola. 

“No meu caso foi a internet o que me permitiu aprender uma infinidade de coisas que de 

nenhuma outra maneira teria sido capaz de conhecer. Desde que tenho um dispositivo 

móvil com acesso permanente à internet a minha aprendizagem tornou-se cada vez mais 

evidente. A grande vantagem é a independência horária e o “desligar” as palavras: 

aprendizagem e escola. Agora, tudo o que queres aprender, podes aprendê-lo com um só 

click.” (feminino, E6) 

“Permite-me a seleção da informação realmente importante, estar constantemente 

atualizada com as novas ferramentas que nos chegam todos os dias.” (feminino, R9)  

Compreende-se também, através de alguns dos excertos, que as deslocações físicas não são um 

entrave à aprendizagem ubíqua.  

“(...) em alguma ocasião, em que tive de me ausentar de casa, levei o portátil para 

continuar a trabalhar principalmente estou-me a referir a hotéis e hospitais." (masculino, 

E1) 

Outra vantagem da aprendizagem ubíqua está claramente relacionada à promoção da 

aprendizagem colaborativa. Com as atuais potencialidades da internet e das ferramentas 

disponibilizadas, muitas delas gratuitas (fóruns, email, chat, wiki, blogs, plataformas de 

aprendizagem) os alunos podem construir as suas aprendizagens em conjunto. Chegam mesmo a 

caraterizá-la como uma aprendizagem social. A necessidade de encontrar um horário comum, 

para reunir presencialmente, com todos os custos associados, deixou de ser um problema  

“Assim não dependemos de uma horário imposto, quer seja das aulas da universidade, 

da biblioteca, nem se quer dos horários dos teus colegas. É esta liberdade que faz 

crescer o uso destas técnicas”. (feminino, E6).  

É possível trabalhar de forma colaborativa com colegas dispersos geograficamente, 

eventualmente com horários incompatíveis. Se por um lado se promove a aprendizagem 

colaborativa, por outro e de forma complementar é notório o desafio à promoção das 

aprendizagens autónomas. 

“É importante sobretudo poder aceder à informação, com os dispositivos móveis, num 

momento que precises e realizar as tarefas em função da disponibilidade de tempo, sem 

necessidade de ser na própria aula.” (masculino, E5) 

“O uso dos recursos digitais móveis fomenta a aprendizagem autónoma.” (masculino, 

E2) 
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Há quem assuma uma posição mais extrema, no que se refere ao acesso à informação, por 

entender que sobreviver no mundo em que vivemos sem o auxílio de dispositivos móveis seria 

impossível. Por outra parte, há alunos que se referem à motivação implícita neste tipo de 

aprendizagem. Por não ser imposta e depender do interesse individual, muitas vezes poderá ser 

mais apelativa do que as atividades mais clássicas de aprendizagens em contexto de sala de aula. 

A motivação dos estudantes pela aprendizagem ubíqua está relacionada com: a rapidez com que 

se processa o acesso a conteúdos, o atrativo visual e a sua diversidade disponível online.  

“Agora aprender não tem o sentido pejorativo que tinha antes ao ser relacionado com o 

horário escolar e com o professor “mandão” das aulas.” (feminino, E6) 

“O motivante é a imediatez e a possibilidade de encontrar informação de interesse.” 

(masculino, E7) 

“Com os recursos móveis de acesso a internet a aprendizagem é mais motivadora para 

os alunos.” (masculino, E2) 

Gráfico 2. Vantagens da aprendizagem ubíqua 

 

Com os dados obtidos fica evidente (gráfico 2) que os participantes entendem como principal 

vantagem da aprendizagem ubíqua a liberdade espaço-temporal, referida por 8 dos 10 

participantes. Com menor notoriedade apresentam outros aspetos positivos da aprendizagem 

ubíqua como a: motivação que desperta nos utilizadores (2 alunos e 1 aluna), dinamização da 

aprendizagem colaborativa (1 aluno), promoção de aprendizagens autónomas (1 aluno) e as 

possibilidade de comunicação (1 aluna). 
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Os universitários defendem ainda que as potencialidades da internet e as ferramentas móveis 

associadas à aprendizagem ubíqua têm como vantagem o desenvolvimento da comunicação que 

se pode estabelecer entre alunos e com os professores. As potencialidades da comunicação 

síncrona e assíncrona, disponibilizadas pelos cenários virtuais, podem ser uma mais valia em 

contextos educativos.  

“Estar contactável a qualquer hora, em qualquer lugar, é fantástico e facilita a troca de 

informação. Permitem uma maior interação, posso dizê-lo no caso pessoal, entre 

professora e aluna.” (feminino, E9) 

Em geral os universitários valorizam a aprendizagem ubíqua e o seu potencial nos processos de 

ensino-aprendizagem, no que se refere à: liberdade relacionada com a eliminação de algumas 

barreiras espaciais e temporais, à promoção de aprendizagens colaborativas, na dinamização de 

aprendizagens autónomas, na motivação produzida e em aspetos relacionados com a 

comunicação. 

 

4.3.  Dificuldades na aprendizagem ubíqua 

Os universitários identificam diferentes dificuldades na aprendizagem ubíqua de tipo:  

- Económico 

- Técnico 

- Administrativo, associadas à gestão da informação 

- Relacionais 

No que se refere às dificuldades de índole económica, associadas à aprendizagem ubíqua, os 

participantes referem-se essencialmente ao preço dos equipamentos, muitas vezes impeditivos 

no lançamento para o mercado. Contudo algum universitário ressalva a tendência de redução do 

preço com o tempo. 

“A limitação mais importante está na aquisição dos equipamentos eletrónicos, devido ao 

seu custo.” (masculino, R4) 

“O preço da tecnologia e proibitivo, ainda que cada vez seja mais barata.” (masculino, R8)  

Apesar de haver quem entenda que não há nenhuma dificuldade associada à aprendizagem 

ubíqua, além das competências informáticas básicas, há também quem refira que as dificuldades 

técnicas poderão estar associadas à aprendizagem ubíqua, nomeadamente o acesso às redes de  

internet. As dificuldades de manejo relacionadas com o acesso à internet poderão mesmo 

condicionar este tipo de aprendizagem. 
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“No meu caso, a aprendizagem ocorre onde e quando tenha acesso à internet.“ 

(feminino, R6) 

“Não encontro nenhuma dificuldade em especial, o único necessário é saber realizar um 

uso básico de um computador.” (masculino, R1) 

“ Ocasionalmente tenho problemas com o acesso à redes gratuitas, se não utilizo sempre 

as mesmas conexões”.  (masculino, R5)  

“Nem sempre podemos dispor de conexão à internet”. (masculino, R7)  

Quanto às problemáticas relacionadas com a gestão da informação, os participantes são 

unânimes em que a facilidade de acesso, a tanta e tão variada informação, pode originar 

obstáculos na escolha dos conteúdos relevantes. Também opinam que a rapidez de publicação 

de conteúdos pode tornar-se numa avalanche de informação que impede o leitor de a selecionar, 

assimilar e/ou assumir sobre ela uma olhar crítico. Em última instância apontam que poderá 

mesmo comprometer a eficácia do processo de ensino aprendizagem. 

 “Outro inconveniente é a seleção, muitas vezes, pouco eficaz da informação.” 

(feminino, R10) 

“O desconhecimento acerca do uso dos dispositivos, mais além do ócio, é um problema. 

Assim como a facilidade com que cada um se pode distrair com as novas tecnologias e 

acabar fazendo qualquer coisa excepto aprender.” (masculino, R8) 

Ainda no que se refere à gestão eficaz da informação, um outro problema reconhecido, trata-se 

da preservação dos direitos de autor e a apropriação indevida de conteúdos. Em contextos 

académicos é um assunto importante, nomeadamente quando se trata dos processos de avaliação 

contínua. 

“Parece complicado poder selecionar a informação na rede e não fazer um “copy-paste” 

do que se encontra.” (feminino, R6)  

Às dificuldades atrás descritas, os estudantes universitários juntam outro problema, no âmbito 

das relações inter-pessoais, no que se refere ao aumento do isolamento das pessoas, 

consequência da mediação tecnológica. Este assunto poderá ser mais preocupante se, em 

contextos educativos, entendermos a importância do acompanhamento frequente do(s) 

docente(s) no percurso formativo do(s) seu(s) aluno(s). 

“Vejo como principal problema da aprendizagem ubíqua a eliminação da interacção das 

pessoas em cenários reais.” (masculino, R4)  

“Para aprender “à distância”, sem o acompanhamento de um professor, necessitas muita 

força de vontade” (feminino, R6)  

Da análise feita (gráfico 3) depreende-se que as grandes dificuldades da aprendizagem ubíqua 

estão relacionadas com os problemas técnicos decorrentes do manejo dos dispositivos (4 
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alunos). Com menor evidência os alunos referem os entraves económicos diretamente 

relacionados com o elevado preço de alguns dispositivos (1 aluno e 1 aluna). Com o mesmo 

nível de frequência surge como problema a gestão de conteúdos (2 alunas). A incidência destas 

categorias é compreensível pela grande facilidade para a publicação através da web 2.0 (blogs, 

wikis entre outras ferramentas gratuitas de publicação de conteúdos).  

Apenas um dos participantes (um aluno) faz referência a dificuldades relacionais. Contudo, 

trata-se de um aspeto importante a considerar uma vez que, perante tantos e tão significativos 

avanços tecnológicos, haverá que ter em atenção as competências atitudinais, diretamente 

relacionadas com grande parte dos percursos formativos. 

Gráfico 3. Dificuldades da aprendizagem ubíqua 

 

Em linhas gerais os participantes associam as dificuldades económicas ao custo dos 

dispositivos. Os problemas técnicos referem-se ao manejo dos equipamentos. Enquanto que os 

entraves relacionais apresentam uma especial ligação com as eventuais conexões que podem ou 

não estabelecer os estudantes entre si. No que se refere à gestão da informação, pelos relatos 

produzidos, entende-se que a seleção rápida e eficaz da informação, disponível online, poderá 

comprometer o tipo de aprendizagem em causa.  

 

4.4. Competências necessárias para a promoção da aprendizagem ubíqua 

A partir da análise dos relatos produzidos pelos estudantes podemos identificar algumas das 

competências consideradas necessárias para o efetivo desenvolvimento da aprendizagem 

ubíqua. Assim, os alunos concretizam competências associadas a questões: linguísticas, 

técnicas, de tratamento da informação, motivacionais e/ou de autonomia (gráfico 4). 
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Os implicados entendem que é necessário desenvolver competências linguísticas, 

nomeadamente do idioma inglês, por entenderem que a sua vasta difusão mundial permitirá o 

acesso e divulgação de conteúdos por um maior número de utilizadores. Acrescentam também a 

importância das competências técnicas na promoção da aprendizagem ubíqua. Como se viu, o 

baixo domínio técnico dos utilizadores de dispositivos móveis pode ser um problema, 

principalmente para pessoas menos persistentes, capaz de gerar desmotivação.  

“O mais importante, sobre tudo, é dominar as aplicações informáticas para nos 

movermos pela rede e poder trabalhar com os conteúdos”. (masculino, R5)  

“Tenho que assumir que a capacidade para colocar dúvidas ou pedir ajuda, quando algo 

corre mal com o computador, é uma das mais importantes competências a adquirir.” 

(feminino, R6)  

Mesmo para os que se consideram nativos digitais, o rápido desenvolvimento das 

potencialidades tecnológicas, associado à aprendizagem ubíqua pode ser um desafio por exigir 

um permanente esforço de atualização, no que se refere às competências técnicas/digitais. 

“Considero que nasci na era dos avanços tecnológicos e que para mim, pessoalmente, 

não me resulta demasiado complicado”. (feminino, R6) 

“Também valorizo as pessoas mais velhas que, nunca tendo visto um computador na 

sua vida, se esforçam por aprender cada dia mais.” (feminino, R6)  

Através da análise fica evidente a importância atribuída à competência relacionada com a 

autonomia pessoal (6 alunos e 4 alunas) e ainda, com menor preponderância, a relacionada com 

as capacidades técnicas e digitais (3 alunos e 2 alunas). Com menor relevância, os participantes 

apontam as competências motivacionais (2 alunos) e as associadas ao tratamento da informação 

(1 aluno). 

Gráfico 4. Competências necessárias para a promoção da aprendizagem ubíqua 
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Os participantes também destacam a relevância da produção de conteúdos. Isto por se ter 

passado, em poucos anos, de contextos digitais estáticos para o surpreendente dinamismo da 

web 2.0. Algumas das evidências são as ferramentas de publicação de conteúdos, as redes 

sociais, chegando ao que se denomina de “web semântica”, onde reveste especial importância o 

trabalho de cooperação e o domínio de competências técnicas/digitais. 

“O grande desafio consiste em produzir novos conhecimentos e recursos, não colocar 

resistência às novas tecnologias, saber distinguir entre o que é útil do que não é.” 

(masculino, R2)  

A partir das narrativas depreende-se que a fantástica oferta de recursos tecnológicos deverá ser 

acompanhada pela efetiva promoção das aprendizagens que, pelas caraterísticas dos 

equipamentos, poderá ocorrer em qualquer contexto. Uma das participantes, num dos excertos 

ilustrativos desta realidade, apresenta uma outra competência a desenvolver para a promoção da 

aprendizagem ubíqua: o tratamento da informação. 

" Para desenvolver a aprendizagem ubíqua é necessário compreender as novas formas 

de comunicação, trazidas pela web 2.0 e saber tirar partido das ferramentas para o 

tratamento da informação” (feminino, R9)  

Se entendermos que muito do que se apreende decorre da aprendizagens ubíqua individual, em 

contextos informais, facilmente se reconhece que os conhecimentos necessários para a sua 

efetiva promoção requerem esforço e iniciativa, organização e gosto por aprender. Em suma, as 

competências motivacionais e relacionadas com a própria autonomia pessoal necessárias para 

superar as dificuldades e reduzir as resistências, usualmente estão associadas a processos de 

mudança. 

“Penso que uma das competências que tem que ser desenvolvida é a de organização 

combinada com o gosto por aprender”. (feminino, R10) 

 

5. Conclusões e discussão  

As conclusões e discussão apresentadas têm um caráter preliminar ao proceder do estudo 

exploratório e encontrar-se em processo de desenvolvimento o projeto de investigação ao que 

está ligado. Contudo, consideramos que este avanço tem interesse para a comunidade científica, 

em particular pela emergência do tema em causa. 

Quanto aos equipamentos móveis que facilitam a formação dos alunos, no âmbito da 

aprendizagem ubíqua, os alunos universitários indicam que os usuais são: o computador portátil, 

telemóvel, smartphone e tablet. Outros estudos também evidenciam a evolução da importância 

atribuída a alguns destes equipamentos por determinados membros das comunidades educativas 

(Ricoy, Sevillano e Feliz, 2011). Nomeadamente, os professores começam a descobrir formas 
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inovadoras de ensinar com equipamentos como os smartphones ou os tablet que se revelam 

omnipresentes em contextos educativos (Young, 2011). 

No âmbito das vantagens que os estudantes encontram na aprendizagem ubíqua, são de referir: a 

liberdade (deixando de existir constrangimentos espaciais e temporais), a promoção de 

aprendizagens colaborativas, a dinamização de aprendizagens autónomas, a motivação e a 

comunicação. Há investigações que apresentam também as percepções dos estudantes sobre a 

aprendizagem ubíqua, em categorias diretamente relacionadas com o acesso à informação, o 

aumento do conhecimento e da dinamização de processos ativos de aprendizagem (Tsai, Tsai 

e Hwang, 2011). 

É corroborada também por outros trabalhos, a importância do estudo através de conteúdos 

multimédia, acedidos em dispositivos móveis, independentemente do lugar ou do momento, 

mas também a melhoria da qualidade das experiências de aprendizagem (Zhao e Okamoto, 

2011). Shih, Chu, Hwang e Kinshu (2011) reconhecem aspetos positivos neste tipo de 

aprendizagens, relativamente à motivação e à eficácia das aprendizagens. Ricoy e Couto (2010) 

concluem noutro trabalho que algumas das atividades realizadas através da internet pelos alunos 

permitem-lhes partilhar e desenvolver os interesses pessoais de forma autónoma, rápida e 

economicamente acessível. 

Como principais dificuldades que encontram na aprendizagem ubíqua, há que indicar o custo 

dos dispositivos, as dificuldades técnicas, as problemáticas relacionais e as vinculadas com a 

seleção da informação. O preço elevado de alguns sistemas de aprendizagem ubíqua é também 

reconhecido como um problema por outros investigadores (Hwang, Wu,  Tseng e Huang, 2011). 

No que se refere aos problemas técnicos, outros trabalhos acrescentam que, em certos 

dispositivos, alguns conteúdos podem não ser exibidos corretamente (Zhao e Okamoto, 2011). 

Quanto à dificuldade relacionada com a seleção de informação, Hwang, Chu, Lin e Tsai (2011) 

concordam que se torna necessário proporcionar mecanismos para a orientação das 

aprendizagens, disponibilizando ferramentas de apoio que ajudem os alunos a aprender em 

contextos digitais.  

Em última instância, a aprendizagem ubíqua conforma um novo paradigma educativo que surge 

na raiz dos novos meios tecnológicos móveis. Esta aprendizagem brinda alternativas de 

interação e acesso a conteúdos muito diversos. Daí a importância de desenvolver as 

competências necessárias para trabalhar com esses dispositivos que, segundo os alunos, estão 

associadas a aspetos de caráter: linguístico, técnico/digital, de gestão da informação, 

motivacional e de autonomia pessoal. Tudo isto acarreta um grande repto que passa, entre outras 

questões, pela transformação das metodologias e atividades de aprendizagem. 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hwang+Gwo-Haur%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hwang+Gwo-Jen%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Wu+Chih-Hsiang%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tseng+Judy+C.+R.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Huang+Iwen%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tsai+Chin-Chung%22
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Resumo: 

As sociedades têm vivenciado diversas transformações ocasionadas pelos avanços tecnológicos 

em todas as esferas sociais e áreas do saber. Motivada pelo fenômeno da internet que propicia a 

socialização do conhecimento em escala global, hoje a educação vivencia um novo status com 

novos ambientes de aprendizagem (virtuais) favorecendo a partilha de diferentes experiências. 

Verifica-se o aumento no uso de softwares e da própria internet como interface pedagógica 

reduzindo as distâncias geográficas e aumentando a interação entre pares discentes e docentes, 

principalmente no ensino a distancia. Uma ferramenta que vem sendo bastante utilizada de 

forma educativa é a rádio na internet ou radioweb, que desde o início do século XXI diversas 

instituições educacionais se beneficiam do seu alcance comunicativo para educar e formar 

pessoas em diferentes níveis de ensino (básico, superior e profissionalizante) em muitos lugares 

do mundo. A radioweb possibilita novas oportunidades de ensinar e aprender favorecendo a 

produção do conhecimento por novas vias. Sua expansão na internet e grande interesse por parte 

de instituições educacionais é explicado pelo baixo custo financeiro para implantação e 

manutenção, facilidade na veiculação dos programas, pela flexibilidade de programação 
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