
Evento Salão UFRGS 2017: XIII SALÃO DE ENSINO DA UFRGS

Ano 2017

Local Campus do Vale - UFRGS

Título Licenciandos e Tecnologia Móvel em Perspectiva: a sinergia

da Educação Aberta e da Educação a Distância em Ambientes

Virtuais de Aprendizagem

Autor JOÃO OLIVEIRA CAVALCANTE CAMPOS

Orientador CINTIA INES BOLL



RESUMO 

 

O mundo contemporâneo é marcado pela ampliação do uso dos dispositivos móveis, que são 
consequência de alguns fatores como   a   convergência   das   telecomunicações   e   da 
informática.  Essa convergência possibilita ainda uma estreita relação entre sociedade e cultura, 
caracterizada por novas formas de sociabilidade na esfera da comunicação e da mídia, 
promovendo   mudanças   não   só   no   modo   de   produção, mas, também, no   modo   de 
compartilhamento do   conhecimento. Diante desse contexto, muitos   estudos   têm   destacado   
as   possibilidades   e   benefícios   da   utilização   das tecnologias móveis para acesso aos 
conteúdos educacionais em qualquer lugar e horário. No Brasil, há atualmente mais de 5,7 
milhões de brasileiros flexibilizando tempos e espaços para estudar no ensino superior através 
da Educação a Distância (EAD). Entende-se que o notável crescimento no número de alunos 
nessa modalidade ao longo dos anos é reflexo da ampliação nas opções de cursos de pós-
graduação e também das possibilidades de acesso ao conteúdo, normalmente oferecido em 
formato digital através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Nesse sentido, entende-se 
também que a disponibilização dos conteúdos e recursos digitais com metodologias interativas 
segundo as diretrizes da Universidade Aberta (UA) possam contribuir para a diminuição da 
evasão dos cursos de licenciatura presenciais. O presente trabalho busca investigar, no contexto 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o uso das tecnologias móveis com a finalidade de 
estudo em alunos licenciandos nas modalidades de educação à distância e educação presencial. 
A amostra está sendo composta por estudantes de cursos diversos que responderam de forma 
on-line a questões referentes ao uso das tecnologias móveis no ambiente da universidade, da 
sala de aula e de suas moradias. Estão sendo realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 
estudantes que se disponibilizam a compartilhar presencialmente sua experiência com o uso 
dessas tecnologias. Os resultados permitirão conhecer os caminhos para além da leitura/escrita 
na produção e oferta do conhecimento entre mundos analógicos e digitais e seus modos de 
transmitir, estocar e produzir informação. 


