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Resumo 

O mundo da educação encontra-se a trabalhar num ambiente que está cheio de dispositivos móveis: 

telemóveis, smartphones, tablets. A popularidade destes equipamentos junto dos estudantes 

aumentou tanto nos últimos anos que os professores são confrontados com o desafio de os integrar 

pedagogicamente nos desenhos didáticos que propõem. Esta constatação permite o mobile 

learning. Nesta modalidade, o espaço de aprendizagem não é definido ou limitado por horas de 

aula regulares ou locais específicos, mas por aprendizagem e pluralismo pedagógico. Com as 

tecnologias móveis nas mãos, os estudantes podem aprender tanto em sala de aula como fora dela, 

tanto no tempo da escola como após o horário escolar, potenciando a aprendizagem formal e a 

aprendizagem informal. 

Este artigo aborda a temática do mobile learning associado a iniciativas como flipped learning, 

digital storytelling, game-based learning ou gamification enquanto potencial de inovação 

pedagógica.  
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1. Introdução 

As exigências de uma sociedade baseada no conhecimento e os avanços das tecnologias móveis 

estão a estimular o crescimento do mobile learning (ou m-learning). Um dos contributos do mobile 

learning é o de dar ao estudante a oportunidade de se empenhar na escola em perseguir os 

conhecimentos que realmente deseja obter usando uma tecnologia amigável e comum no seu dia-

a-dia (TRENTIN; REPETTO, 2013). Na aprendizagem formal, quando usados de forma 
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apropriada e conscientemente, os dispositivos móveis servem como instrumento importante na 

dinâmica de sala de aula, permitindo ao professor melhorar a qualidade da sua prática letiva 

(KUKULSKA-HULME, 2012), enriquecendo o processo de ensino e de aprendizagem. Os 

dispositivos móveis não só fazem uso da motivação intrínseca do estudante relativamente às 

tecnologias, mas permitem realizar os trabalhos mais eficientemente, além de promoverem as 

redes de aprendizagem e conhecimento, melhorarem o modo como o estudante interage com os 

colegas.  

Simultaneamente, estes dispositivos móveis levam a uma expansão dos espaços e tempos de 

aprendizagem, com o estudante a aprender fora dos locais de educação formal (PEGRUM; 

OAKLEY; FAULKNER, 2013; LOOI, et al., 2010), em contextos não programados pelo professor. 

Esta oportunidade permite ao estudante aprender por si próprio, autonomamente, acidentalmente, 

esporadicamente e inconscientemente (aprendizagem informal) (TRENTIN; REPETTO, 2013), 

proporcionando oportunidades significativas para a sociabilidade, expressão pessoal, 

aprendizagem, criatividade e participação (GOGGIN; HJORTH, 2014).   

Assim, com o mobile learning é alterada tanto a natureza da aprendizagem (formal e informal), 

como a forma de aprender, essencialmente pessoal e contextual (TRAXLER, 2005). Ao conseguir 

que neste processo os estudantes se envolvam, tornando-se parte ativa no processo de 

aprendizagem, as probabilidades de sucesso educativo também aumentam exponencialmente 

(PACHLER; BACHMAIR; COOK, 2010). 

 

2. Definição de mobile learning 

Numa sociedade cada vez mais tecnológica, o acesso à informação a partir de dispositivos móveis 

emerge de forma espontânea (CROMPTON, 2013), surgindo definições de mobile learning 

associadas ao uso destas novas tecnologias na educação. Inicialmente, mobile learning aparece 

definido como qualquer tipo de aprendizagem disponibilizada por dispositivos electrónicos 

pessoais de reduzido formato, autónomos quanto à fonte de alimentação (ROSCHELLE, 2003), o 

que coloca o acento nos “dispositivos” e na “tecnologia”. Esta definição é completada com o facto 

da aprendizagem ocorrer quando o estudante não está num lugar predeterminado ou fixo 

(O’MALLEY et al., 2003), associando à dimensão tecnológica a “mobilidade do estudante”. Mais 

recentemente, Pachler e outros (2010, p. 6) afirmam que o mobile learning é “sobre ser capaz de 

operar com sucesso, e transversalmente, em novos contextos em constante mudança e em novos 
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espaços de aprendizagem”, resultando isso numa alteração no comportamento. Ou seja, os autores 

colocam a tónica na “mobilidade da aprendizagem”, e no facto do mobile learning permitir ao 

estudante ser mais produtivo em diferentes contextos (formais e informais) enquanto consome, 

partilha, cria ou interage com a informação. Os benefícios deste processo são diversos, como 

referem as autoras Attewell e Savill-Smith (2014): 

- facilidade no transporte e no acesso à informação (a aprendizagem a qualquer hora e em 

qualquer lugar),  

- redução de custos (os telemóveis, smartphones e tablets são mais baratos que os 

computadores desktop ou computadores portáteis), 

- reutilização de conteúdos,  

- flexibilidade (pode ser utilizado em diferentes contextos e com diferentes correntes 

pedagógicas),  

- aprendizagem centrada no estudante, 

- possibilidade de aprendizagem contextualizada no ambiente real em que o estudante se 

encontra inserido,  

- possibilidade de novos ambientes de aprendizagem, utilizando ferramentas existentes no 

smartphone e/ou tablet,  

- potenciação do trabalho colaborativo, e 

- motivação dos estudantes. 

 

Por ser apelativo para os estudantes, o mobile learning pode permitir que estes estabeleçam uma 

relação motivada com a informação e, por outro lado, diferenciar modos de comunicação, de 

colaboração e de interação com a informação, potenciadora do trabalho em rede e ao longo da vida 

(TRENTIN; BENIGNO, 2013).  

 

3. O fenómeno bring your own device 

Há pouca dúvida de que os professores têm sido motivados (e até “pressionados”), a utilizarem as 

tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem. Uma forma que a escola tem usado para 

esta motivação extrínseca é equipar-se com computadores (hardware e software) em laboratórios 

de informática/multimédia. Tradicionalmente, professor e estudantes usavam os computadores 

destes laboratórios, mas atualmente é vulgar usarem os seus próprios computadores portáteis. A 
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capacidade dos computadores portáteis com possibilidade de comunicação multimédia de alta 

qualidade aumentaram ao ponto de se equivalerem com as máquinas desktop. Progressivamente, 

smartphones e tablets serão usados na escolas e nas universidades em substituição dos portáteis 

(PEGRUM et al., 2013, CHEN; DENOYELLES, 2013), pois os estudantes têm vindo a preferir a 

"conveniência, flexibilidade, envolvimento e interatividade" das opções móveis (NEWHOUSE; 

COOPER; PAGRAM, 2015, p. 1). Os estudantes sentem uma grande atração, para não falar em 

dependência, pelos seus dispositivos móveis. 

Em Portugal, praticamente todos os estudantes levam o seu telemóvel para a escola, “não para 

aprender” (CARVALHO, 2012, p. 151), mas “para aceder à Internet” (SIMÕES et al., 2014, p. 9), 

em momentos de lazer. A escola deve pensar que pode usufruir, de uma forma gratuita, das 

vantagens deste fenómeno bring your own device (BYOD), que significa a propriedade (posse) 

por parte dos estudantes do seu próprio dispositivo móvel. O BYOD move os custos de hardware 

e software para o estudante, e a escola pode, desta forma, apostar no seu uso. Além da vantagem 

óbvia de cada sala de aula ser um laboratório multimédia (e não apenas a sala de informática), o 

BYOD conta com o bónus do dispositivo ser do estudante, pelo que a apropriação do equipamento 

é algo que o faz sentir mais confiante na utilização do mesmo para fins educativos (NORRIS; 

SOLOWAY, 2011). Quando o estudante traz o seu próprio dispositivo móvel para a sala de aula, 

essa ação muda a sua relação com a escola e com os seus professores. Ele chega equipado não só 

com as tecnologias individuais, mas também com seu próprio ambiente de aprendizagem pessoal 

e redes sociais (SHARPLES et al., 2014), o que leva a que o seu potencial educativo não deva ser 

ignorado. 

Assim, o fenómeno BYOD é considerado como um dos principais movimentos com impacto na 

educação nos próximos anos, porque, ao oferecer ao estudante a possibilidade de levar para a 

escola os seus equipamentos tecnológicos, permite alcançar o tão desejado nível de penetração da 

tecnologia na educação: um dispositivo por estudante (JOHNSON; ADAMS; CUMMINS, 2012).  

 

4. Potencial pedagógico do mobile learning  

Tal como no passado com outras tecnologias, como o projetor de diapositivos, a televisão ou o 

computador, também hoje os dispositivos móveis desafiam os professores a integrar estas 

tecnologias nas suas práticas educativas (PACHLER et al., 2010). De entre as vantagens 

pedagógicas dos dispositivos móveis, Moura (2012) destaca as seguintes: 
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- acesso a informação atualizada,  

- promoção de uma aprendizagem ativa e participativa, 

- aumento da aprendizagem personalizada, 

- impulso da mobilidade na educação, evitando que os estudantes carreguem os livros e 

possam aprender em qualquer contexto, 

- incremento da distribuição de conteúdos, pelas possibilidades ilimitadas para receber 

conteúdos educativos, 

- acréscimo de interação social durante a aprendizagem, 

- apoio à produtividade e organização do trabalho, 

- facilidade com que pode ser usado por crianças de tenra idade, devido à interface táctil 

fácil, intuitiva e de grande qualidade, 

- adequação para a educação especial. 

 

A autora acrescenta também que, quando usado em todo o seu potencial, os dispositivos móveis 

podem transformar-se num laboratório de ciências, numa ferramenta de literacia, numa estação de 

pesquisa e arquivo, num laboratório de línguas, num estúdio de música, numa suite de edição de 

vídeo, numa consola de jogos ou numa biblioteca. Tratando-se de dispositivos sempre ligados à 

Internet, inúmeras aplicações surgem diariamente tirando partido das suas funcionalidades e 

serviços (MOURA, 2012).  

Como com qualquer tecnologia, os dispositivos móveis podem apoiar uma série de abordagens 

pedagógicas, incluindo as tradicionais transmissivas e behavioristas (PEGRUM et al., 2013). No 

entanto, as tecnologias móveis são particularmente adequadas para a promoção de abordagens 

construtivistas, centradas no estudante ativo e colaborativo (SHARPLES et al., 2014, SHARPLES, 

2013, KUKULSKA-HULME, 2012, LOOI et al., 2010, DEDE, 2008). Neste cenário, os 

professores têm um papel fundamental, e isso é possível se estiverem dispostos a (TRENTIN, 

2010): 

- entrar na dimensão comunicativa das novas gerações, usando os próprios espaços virtuais 

dos estudantes (ou seja, visitando os estudantes onde eles normalmente interagem entre si), 

- indicar métodos de estudo que exploram a dimensão acima, 

- educar os estudantes para utilizarem o potencial da rede e das tecnologias móveis que estão 

à sua disposição diariamente de forma criteriosa e inteligente, 
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- educar os estudantes para a cidadania digital. 

 

Este potencial de inovação pedagógica só acontece se os professores realmente o desejarem, se 

tiverem a motivação intrínseca necessária para renovarem a sua forma de ensinar orientando os 

seus estudantes para a descoberta, para a criatividade, para a comunicação peer-to-peer, doseando 

os momentos de interação presencial com momentos de estudo individual, explorando as suas 

aptidões e hábitos de trabalho online, e não se limitarem a agir como transmissores de 

conhecimentos específicos da disciplina. 

Essa inovação pedagógica pode ser conseguida usando iniciativas como flipped learning, digital 

storytelling, game-based learning, gamification, e uma utilização eficaz e eficiente das tecnologias 

e ambientes móveis. 

 

4.1. O modelo de flipped learning 

Flipped learning assume o reconhecimento de que nos dias de hoje se aprende em qualquer lugar 

e a qualquer hora através do acesso à informação online, e que o estudante desenvolve 

competências relacionadas com o pensamento crítico, trabalhando individualmente e em grupo 

(SHARPLES et al., 2014). Flipped learning é uma abordagem pedagógica que move o processo 

de ensino para o espaço próprio do estudante. Em casa, ou no tempo de estudo individual, o 

estudante interage com o conteúdo: vídeo, áudios, software, eBooks ou outros recursos online. O 

ambiente móvel pode dar um contributo significativo para este processo, ao facilitar o rápido 

acesso a outros utilizadores (professores, colegas, amigos, familiares), em qualquer momento e em 

qualquer lugar. A partilha de conteúdo, de conhecimento, de experiência (s), podem promover o 

que Wenger (2006) denomina por comunidades de prática (Communities of Practice). Isso permite 

que o tempo em sala de aula possa ser gasto em atividades que exercitam o pensamento crítico, 

com o professor a orientar os estudantes na exploração criativa dos tópicos que estão a estudar. A 

Flipped Learning Network (2002-2015), refere que para isso acontecer são precisos quatro 

requisitos: 

1. Flexible Environment. O professor deve reorganizar fisicamente os espaços de 

aprendizagem para apoiar tanto o trabalho de grupo como individual, criando espaços 

flexíveis para que o estudante possa escolher quando e onde aprende, de acordo como o 

seu estilo de aprendizagem. Além disso, o professor também é flexível nas datas-limite 
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para a aprendizagem, porque nem todos os estudantes aprendem ao mesmo ritmo, e na 

avaliação da aprendizagem que promove, permitindo que cada estudante possa demonstrar 

os seus conhecimentos de formas distintas.  

2. Learning Culture. No modelo tradicional de ensino centrado no professor, este é a fonte 

primária de informação. No modelo de flipped learning, o processo é centrado no estudante 

(learner-centered approach), e o tempo de sala de aula é dedicado a explorar os temas com 

maior profundidade. Como resultado, os estudantes estão ativamente envolvidos na 

construção do conhecimento e avaliam a sua aprendizagem de uma forma que é 

pessoalmente significativa.  

3. Intentional Content. O professor deve pensar sempre em como usar o modelo de flipped 

learning para ajudar o estudante a desenvolver a compreensão conceptual, assim como a 

fluência processual. O professor determina o que precisa para ensinar e quais os materiais 

que o estudante deve explorar por conta própria. O professor usa intencionalmente o 

conteúdo para maximizar o tempo de sala de aula, adota métodos centrados no estudante, 

estratégias de aprendizagem ativas, levando em consideração o nível de escolaridade e dos 

assuntos a abordar. 

4. Professional Educator. No modelo de flipped learning o papel do professor na sala de aula 

é ainda mais importante, e muitas vezes mais exigente, do que no modelo tradicional 

transmissivo. Durante o tempo de aula, o professor deve observar constantemente os seus 

estudantes, proporcionando-lhes feedback relevante, e avaliar o seu trabalho. O professor 

deve articular-se com outros professores para melhorar a sua prática pedagógica, aceitar 

críticas construtivas, e tolerar o “caos” controlado na sala de aula. Enquanto profissional, 

apesar de assumir um papel menos proeminente na sala de aula, o professor é um elemento 

fundamental que permite que a aprendizagem aconteça. 

 

Muitos professores podem “inverter a sala de aula” (flipped classroom), colocando o estudante a 

ler em casa, a assistir a vídeos ou a resolver problemas, mas sem que a verdadeira aprendizagem 

aconteça. O valor deste modelo de flipped learning está na redefinição do tempo de aula presencial 

que vira um espaço dinâmico onde o estudante pode testar-se na aplicação do conhecimento e 

interagir com os outros colegas em atividades práticas significativas. Durante as sessões 
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presenciais é possível ao professor funcionar como orientador e consultor, incentivando os 

estudantes a usar os, quer do ponto de vista individual quer de esforço colaborativo.  

 

4.2. Uma abordagem através do digital storytelling 

Os dispositivos móveis com capacidade de gravação e edição de imagem fixa, áudio e vídeo, 

potenciam a inovação pedagógica. A opção pelos dispositivos móveis para a produção e 

disseminação visual através do digital storytelling poderão ser uma mudança na criação de 

cenários de aprendizagem ativos e reflexivos, também criativos, e sobretudo desenvolvendo 

competências de trabalho colaborativo. Sturm (2007) define digital storytelling “a way of 

organizing information, conveying emotions, and building community”. Trata-se, assim, de uma 

produção mediática em que se utiliza o potencial multimédia do dispositivo móvel para contar 

pequenas histórias de 3 a 5 minutos, conjugando a palavra, narração, a imagem fixa, música ou 

efeito sonoro. O processo obriga ao domínio da pesquisa, da escrita, da seleção e organização da 

informação, do registo de imagens, gravação de áudio e na edição de todo o conjunto (COUTINHO, 

2010), o que pode ser feito com um smartphone ou um tablet, pois são verdadeiras ferramentas 

multimédia. Todo este processo conjunto obriga a trabalho colaborativo, promovendo as já 

mencionadas comunidades de prática (WENGER, 2006). 

Digital storytelling tem uma variedade de usos, desde a narração de contos pessoais, recontagem 

de eventos históricos, como um meio para informar ou instruir sobre um tema específico, etc. 

Muda o foco da sala de aula do professor para o estudante enquanto criador de informação e 

conhecimento. Se bem integrada na escola/universidade, digital storytelling pode ter uma ampla 

gama de benefícios educacionais substanciais, como a aquisição e consolidação de conhecimentos, 

altos níveis de envolvimento do estudante e motivação para atividades de aprendizagem, e também 

a aquisição de competências de literacia digital (BLAS et al., 2009). E ainda, controlo do estudante 

da sua própria aprendizagem, oportunidades para além do tempo de estudo em sala de aula, 

aprendizagem entre pares, aumento da interações estudante-professor, promoção de níveis 

elevados de reflexão (IVALA, et al., 2013, p. 83). Coutinho (2010, p. 90), apresenta as seguintes 

vantagens do digital storytelling para o processo de ensino e aprendizagem: 

- interesse/motivação do estudante para o processo de aprendizagem, 

- novas competências (competências de comunicação, competências digitais, de 

colaboração), 
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- novas metodologias na sala de aula (o processo é centrado no estudante - learner-centered 

approach -, aprendizagem significativa, métodos ativos), 

- integração das tecnologias no currículo, 

- mais criatividade, 

- o uso da imagem facilita a compreensão de conceitos complexos, 

- promove interação na sala de aula.  

  

No digital storytelling, a aprendizagem requer uma estrutura que ajude o estudante a incorporar e 

revisitar a sua compreensão. A narrativa fornece uma forma de criar essa estrutura. O 

desenvolvimento de uma narrativa é parte de um processo em que o narrador estrutura uma série 

de acontecimentos a partir de um determinado ponto de vista, a fim de criar um todo com 

significado (OHLER, 2008, ROBIN, 2007, 2008). Na verdade, muito da nossa educação envolve 

a combinação de conhecimentos diferentes, a fim de criar uma compreensão do que aconteceu e, 

como consequência, o que pode ser esperado para acontecer no futuro. Numa abordagem narrativa 

para a aprendizagem, a criação de histórias é enfatizada, permitindo ao (s) estudante (s) recursos e 

acrescentar coerência a diferentes experiências.  

Como as narrativas são apresentadas e partilhadas com os colegas, o storytelling pode fornecer 

envolvimento emocional e relevância para os outros estudantes, juntamente com o envolvimento 

pessoal. Assim, o envolvimento dos estudantes com o assunto é o elemento fundamental para o 

sucesso da aprendizagem através do digital storytelling e uma oportunidade para elevar e 

aprofundar a compreensão do conteúdo de uma disciplina. Se devidamente integrada no currículo, 

apresenta-se como um método alternativo de avaliação da aprendizagem para além da sala de aula. 

  

4.3. Game-based learning 

Na última década têm surgido estudos que investigam a possibilidade dos jogos (mais ou menos 

educativos) aumentarem as experiências de aprendizagem (GEE, 2010, 2009, 2007, FOREMAN; 

BORKMAN, 2007, VAN ECK, 2006, HAYS, 2005), ganhando cada vez mais credibilidade como 

abordagem pedagógica. 

Numa aprendizagem formal, o game-based learning orientado pelo professor e inserido numa 

estratégia de ensino e aprendizagem bem definida, é uma preciosa ajuda para desenvolver no 

estudante um conjunto importante de competências essenciais, como a colaboração entre pares, a 



postprint 

 

COMO CITAR ESTE ARTIGO: Lencastre, J. A., Bento, M., & Magalhães, C. (2016). MOBILE LEARNING: potencial de inovação pedagógica. 
In Tânia Maria Hetkowski & Maria Altina Ramos (orgs.), Tecnologias e processos inovadores na educação (pp. 159-176). Curitiba: Editora 
CRV. ISBN: 978-85-444-1126-1 

resolução de problemas, a comunicação, o pensamento crítico e a literacia digital (GEE, 2010). O 

jogo permite combinar recursos poderosos de interação multimédia com o lúdico, juntando os 

princípios mais eficazes de aprendizagem mediada tecnologicamente (PRENSKY, 2013), 

evidenciando ganhos significativos ao nível da aquisição de competências (GEE; MORGRIDGE, 

2007). Pappas (2014) refere que, para integrar um jogo num processo de ensino e aprendizagem 

se deve ponderar: 

1. Immersion and interactivity are all-important. O estudante deve sentir-se identificado com 

o jogo, com os personagens e com a situação, caso contrário não terá motivação para 

progredir de nível. Uma elevada interatividade também deve estar presente, de modo a 

manter o foco nas metas e objetivos. 

2. Walk the fine line between challenging and frustrating. O jogo não pode ser demasiado 

fácil que enfade o estudante, nem excessivamente desafiador que leve a que o estudante 

fique demasiado frustrado para progredir de nível. É preciso garantir que a dificuldade do 

jogo é aumentada gradualmente. O autor aconselha a fazer alguma pesquisa com 

antecedência sobre a utilização desse jogo a nível educativo, de forma a aprender com 

experiências passadas. Assim, o professor pode escolher um jogo adequado para o nível de 

habilidade, capacidade e experiência do (s) estudante (s). 

3. The learning objectives are the star of the show. Os objetivos de aprendizagem são o que 

realmente importa. O jogo deve ser orientado para alcançar os objetivos de aprendizagem, 

e fornecer ao estudante os conhecimento de que precisa.  

 

Numa aprendizagem informal, o estudante pode explorar livremente o conteúdo do jogo no seu 

dispositivo móvel, raciocinar, tirar conclusões, fazendo com que o jogo ajude na aquisição de 

conhecimento profundo da área em estudo, como advogam Aldrich (2005), Gee (2007) e Moura 

(2012).  

O game-based learning tem sofrido mudanças nos últimos anos, devido ao aumento significativo 

de jogos educativos criados para os dispositivos móveis que oferecem novas experiências de 

aprendizagem. Com a inclusão de jogos educativos em dispositivos móveis aumenta-se a 

possibilidade de uma aprendizagem ubíqua, com conteúdos interativos e em diferentes contextos. 

Para Gee (2007), ignorar o fenómeno do jogo e atribuir-lhe apenas aspetos negativos ou lúdicos é 

desaproveitar algumas das suas potencialidades pedagógicas. 
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4.4. Gamification 

Nesta temática “do jogo”, os termos game-based learning e gamification são, por vezes usados 

como sinónimos. No entanto, existem diferenças distintas entre os dois conceitos. Enquanto o 

game-based learning integra (mesmo) jogos no processo para o estudante trabalhar uma 

competência específica ou atingir um objetivo de aprendizagem, a gamification usa os elementos 

e mecânica de jogo em atividades não lúdicas para motivar e envolver os estudantes na resolução 

de problemas (PAPPAS, 2014). Em essência, a própria experiência de aprendizagem é 

transformada num jogo educativo usando missões, metas, sistemas de pontos, níveis e 

recompensas. Estes elementos de jogo estão todos integrados para ajudar o estudante a alcançar os 

objetivos de aprendizagem. Para Zichermann (2013), a utilização da lógica e da dinâmica do jogo 

como auxiliar de ensino é algo apreciado pelo estudante e uma nova forma de estar na sala de aula. 

Segundo Kapp (2012), gamification assenta nos seguintes pontos-chave:  

- Regras: todos os jogos têm regras implícitas ou explícitas e muitas vezes o estudante 

pretende superar as regras que lhe são impostas no jogo e as suas próprias regras. 

- Competição e colaboração: pretende-se que seja criado um espíritos de competição 

saudável entre os estudantes, competição essa que pode ser ao mesmo tempo assente em 

estratégias de colaboração entre eles. 

- Recompensa e feedback: o estudante recebe sempre um resultado do seu trabalho, seja ele 

positivo ou negativo. Há diversos tipos de recompensas e também de formas de reforço ou 

de feedback que têm como objetivo estimular o estudante a continuar a sua participação. 

- Níveis de dificuldade: o estudante também é motivado a melhorar sua performance se 

existirem níveis de dificuldade nas tarefas propostas. 

- Criação de histórias: uma boa narrativa é sempre um elemento motivador para muitos 

estudantes que gostam e se identificam com um determinado tipo de personagem ou enredo. 

Isto pode ser feito através da escolha de um avatar. 

 

Marshall (2013) refere que é possível na sala de aula (presencial ou online), elevar o empenho e a 

motivação do estudante através da gamification. No entanto, alerta para o facto de que “o jogo” 

deve ser adequado e focar os participantes no conteúdo e no processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, a autora sugere: 
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- Ir além do ensino tradicional, focando a estratégia não no papel do professor mas no papel 

do estudante, estruturando as tarefas de modo a desafiá-lo a aplicar a informação a algo 

que lhe interessa. 

- Torná-lo divertido, com incentivos, recompensas e punições que permitem acrescentar o 

espírito de desafio e focar o estudante, pois o equilíbrio entre diversão e empenho deve ser 

bem medido para que nem o processo de aprendizagem nem a diversão sejam 

comprometidos.  

- Colaboração, pois a entreajuda e a partilha de ideias é essencial para melhorar o resultado 

final. 

- Feedback positivo como recompensa pelo trabalho bem feito. A autora recomenda que ao 

longo do desafio os estudantes recebam mensagens de incentivo (“Estás muito bem” ou 

“Estás quase a terminar”), e a inclusão de prémios como crachás e troféus de forma a 

aumentar a motivação dos estudantes. 

 

Assim, na gamification, o estudante tem de cumprir um conjunto de tarefas pré-estabelecidas para 

passar para uma nova fase ou nível (lógica do jogo). Se as cumprir de forma satisfatória é 

recompensado, caso contrário é penalizado com a aplicação de um reforço negativo (ou com a 

ausência de reforço positivo). Pappas (2014), diz que no final de cada fase ou nível o estudante 

pode preencher um breve questionário online (ou quiz) que servirá para determinar se os objetivos 

foram atingidos, ou se por outro lado é necessário serem redefinidos. 

Esta dinâmica de competição, com rankings, tarefas e metas, o sistema de pontos, o feedback, 

quizzes, etc., é passível de ser executado através de ambientes móveis, o que envolve muito mais 

o estudante, como temos vindo a defender.   

 

5. Conclusão 

O mundo da educação encontra-se a trabalhar num ambiente que está cheio de dispositivos móveis: 

telemóveis, smartphones, tablets. A popularidade destes equipamentos junto dos estudantes 

aumentou tanto nos últimos anos que os professores são confrontados com o desafio de os integrar 

pedagogicamente nos desenhos didáticos que propõem. Esta constatação permite o mobile 

learning. Nesta modalidade, o espaço de aprendizagem não é definido ou limitado por horas de 

aula regulares ou locais específicos, mas por aprendizagem e pluralismo pedagógico. Com as 
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tecnologias móveis nas mãos, os estudantes podem aprender tanto em sala de aula como fora dela, 

tanto no tempo da escola como após o horário escolar, potenciando a aprendizagem formal e a 

aprendizagem informal.  

Implementar o mobile learning certamente não é um processo fácil, e a escola atual está longe de 

ser um terreno fértil para a inovação pedagógica. Isto é a razão pela qual, neste texto temos falado 

de motivações extrínsecas e intrínsecas dos professores para inovar pedagogicamente. Por 

diferentes razões, a inovação ainda parece ser baseada na motivação individual do professor que a 

promove, em vez de uma iniciativa da organização escolar. Mas as mudanças organizacionais 

também são necessárias (por exemplo, evitar a proibição de dispositivos móveis), como são 

necessários programas de formação adequados, nomeadamente sobre a melhor forma de integrar 

pedagogicamente as tecnologias no currículo.  
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