
MOBILIDADE E 

APRENDIZAGEM UBIQUA 

6° Encontro do GD de TIC 

03/09/2015 



Para descontrair ou para pensar? 

 

 

 

 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2a0TnUMNkxs 

“EXCE ̂NTRICO” - Porta dos Fundos 



Informes 

 

 Evento “Transformar 2015”  

 Escolher sistematizador do Encontro 

 Encontro com Organizações: Ideias e Ações pela Educação Pública – 17/09 
– 9:30 ás 13h 

 

 
 

 

 

Compartilhamento 

 

 Relato da produção do Projeto “Claro melhor aluno” – parceria entre o 

Cenpec e a Claro. 

 

 

 



Objetivo do 6° encontro do GD TIC 

 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivo do Encontro: discutir e refletir sobre 

elementos relacionados à mobilidade e à aprendizagem 

ubíqua. 



Síntese dos textos indicados para estudo 

 

Desafios da Aprendizagem Ubíqua para a Educação – Lúcia Santaella 

Cinco gerações tecnologias da linguagem responsáveis pela estruturação de renovadas 

relações espaço-temporais às quais o pensamento e a sensibilidade do ser humano se adaptam e se 

conformam. 

 Tecnologias do reprodutível – jornal, foto cinema 

 Tecnologias da difusão – rádio e Tv 

 Tecnologias do disponível – redes de Tv a cabo, walkman, xerox 

 Tecnologia do acesso – Computador ( comunicação, interatividade, inteligência, multimídia) 

 Tecnologia de conexão contínua – celulares e outros dispositivos móveis 

 

 

 

 

 

Dispositivos móveis: qualquer equipamento ou 

periférico, que pode ser transportado com informação 

acessível em qualquer lugar (smartphones, tablets, palmtops e 

pendrives) 



Síntese dos textos indicados para estudo 

 Aprendizagem formal: sistemática, oferecida pelo sistema de ensino 

 Aprendizagem informal: aquela adquirida no convívio com pais, amigos etc. sem 

uma intencionalidade educativa 

 Aprendizagem não-formal: ação com intencionalidade educativa realizada fora 

do ambiente escolar  

 

 

  

Aprendizagem Ubíqua E-learning M-learning 

“as formas de aprendizagem 

mediadas pelos dispositivos 

móveis” (p 289), 

personalizada, centrada no 

aprendiz, colaborativa e 

móvel. Educação informal 

Modo de aprendizagem que 

prescinde de qualquer 

sistemática de ensino. 

Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem – 

simultaneidade da 

presença e ausência 

virtual. Controle sobre o 

fluxo de  

Educação formal e não-

formal 

Aprendizagem online acrescida 

da mobilidade – convergência 

de internet, redes sem fio, 

equipamentos móveis e e-

learning. Recursos que permitem 

o aprendizado chegar a 

qualquer lugar. 

Educação formal e não-formal 



Síntese dos textos indicados para estudo 

 

 

 

 “A aprendizagem com recursos móveis não poderá jamais 

substituir completamente a sala de aula e outros recursos de 

e-learning. Mas se adequadamente planejados, os aparatos 

móveis podem complementar e adicionar valor aos estilos e 

modelos de aprendizagem.” 

MÍDIAS DA COMPUTAÇÃO 

 

• Inversão na transmissão intergeracional 

• Saberes e habilidades relacionados adquiridos pelos jovens entre seus pares 

• Maior acesso devido a redução de custos e simplificação do acesso 

• Disparidade na quantidade, usos e natureza nas práticas domésticas e escolares 

• As relações sociais dos jovens passa hoje pela web em todo o mundo. 



Síntese dos textos indicados para estudo 

 

 

DIMENSÕES DA MOBILIDADE 

 As cidade informacionais do século XX são móveis: nela há mobilidade de pessoas, 

objetos, tecnologias e informações sem precedentes. Com os dispositivos móveis e 

ubíquos as dimensões físicas e informacionais se ampliaram significativamente e uma 

interfere na outra constantemente. Esse novo jeito de funcionar cria uma tensão entre: 

                   

  público x privado;   próximo x distante;    móvel x imóvel. 

 

 Segundo André Lemos, é possível pensar em três dimensões de mobilidade:  

Cultura da mobilidade - André Lemos (2009) 

pensamento pensar em diversas coisas e com focos diferentes 

desterritorialização ir de um lugar a outro/mover-se/deslocar-se 

Informacional - virtual publicar informações de qualquer lugar em redes sociais, blogs ou sites 



Síntese dos textos indicados para estudo 

MOBILIDADE E VIDA SOCIAL 

 Formatos históricos da mobilidade: 

- Tradicional – transporte apenas por animais até o fim do Séc. XVIII, 

- Territorial –  Séc.  XIX: carroça, trem. 

- Globalizada – Séc. XX: meios de transporte mais avançados e a comunicação. 

- Virtualizada – Séc. XXI: internet, conexão móvel sem fio, geolocalização.   

 A mobilidade não nasce, portanto, com os dispositivos móveis, ela faz parte da 

cultura humana. Antes, o nômade procurava lugares onde havia água, comida e 

abrigo. Hoje, o nômade virtual (LEMOS, 2009) buscam pontos de conexão wi-fi. Na 

atualidade, ele não precisa mais carregar seus pertences, pois agora tudo está na 

nuvem e on-line (contatos, documentos, trabalho, valores etc. O e-mail e o celular 

foram os primeiros endereços não territoriais. 

Mobilidade e política 
A cultura da mobilidade, no entanto, não é neutra e revela formas de poder, 

controle e vigilância. Esse poder varia de acordo com o indivíduo, grupo social, 

acesso e estrutura do poder vigente. Assim, a mobilidade de uns pode custar a 

imobilidade de outros. Quanto maior a mobilidade informacional-virtual, maior é 

a mobilidade física e o acesso às tecnologias.   



Síntese dos textos indicados para estudo 

MOBILIDADE MIDIA E SENTIDO DE LUGAR 
 Des-locar significa causar turbulências, mas não apagar a dimensão espacial. Toda nossa 

experiência é fundada em lugares e, por mais que as novas tecnologias sejam sofisticadas e 

permitam ações a distância, nossa experiência sempre é locativa. O deslocamento não impede 

que a noção de lugar desapareça 

 Artefatos comunicacionais acentuam a mobilidade e aguçam a compreensão de nosso lugar no 

mundo. Assim, os contornos de espacialização se alargam.  

 A ideia de “glocal” tem sido muito presente, gerando novos sentidos de lugar e expandindo 

nossa percepção espaço-temporal. 

 A mobilidade produz espacialização e os lugares devem ser pensados como eventos em um 

fluxo de práticas sociais, de processos territorializantes e desterritorializantes. Sendo assim, 

por mais que as novas tecnologias sejam sofisticadas e permitam ações a distância, toda nossa 

experiência é sempre locativa. 

O termo glocal surgiu na década de 1980, na área de negócios. Aplicado a outras áreas, o 

glocal passou a significar simultaneidade e interpenetração. Segundo Edilson Cazeloto, o glocal “é 

a justaposição de uma esfera global a uma esfera local: a partir de um meio de comunicação 

operando em tempo real (prioritariamente o tempo real do ciberespaço ou o tempo real "live" da 

televisão) cria-se um ambiente glocalizado, no qual o sujeito se vê imerso em um contexto 

simultaneamente local (o espaço físico do acesso) e global (o espaço mediático da tela e da rede, 

convertido em experiência subordinativa a realidade)”.  



Síntese dos textos indicados para estudo 

MOBILIDADE, COMUNICÃÇÃO E CIBERCULTURA 
 

 A geolocalização mostra uma relação dinâmica entre conexão, informação e lugares 

a partir de trocas infocomunicacionais contextualizadas: acesso a notícias em 

qualquer espaço; comunicação entre as pessoas durante a migração de lugares etc.  

 As mídias locativas são processos de emissão e recepção de informação digital, a 

partir de um determinado local, ou de lugares/objetos. Assim, através das mídias 

locativas, as trocas informacionais não mais são originadas de meios massivos, nem do 

ciberespaço acessado em locais fechados, e agora passam a emergir de objetos que 

emitem localmente informações, processadas através de artefatos móveis. 

 Temporalidade é um item importante na mobilidade: aqui as noções de tempo se 

diferem. Comunicação móvel cria temporalidades diferenciadas em relação a espaços 

diferenciados  - havendo um rearranjo espacial e temporal de fronteiras 

 As comunicações contemporâneas não substituem o contato face a face e a relação 

com o espaço urbano. 
 

 



Alguns conceitos dos textos  

 Aprendizagem - Processo dinâmico e ativo que produz modificações cognitivas 

e comportamentais, relativamente duradouras, mesmo que não imediatamente 

visíveis, nos indivíduos. “ 

 Se aprender implica ativamente encontrar e recuperar conhecimento como 

resultado da interação com os ambientes de aprendizagem, então a aquisição 

de conhecimento é um processo interativo que as redes digitais intensificam. “  

 Processo de aprendizagem abertas são espontâneos, assistemáticos e mesmo 

caóticos, alimentados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes, 

nos quais “os problemas são compartilhados e resolvidos de forma colaborativa” 

distinto da lógica do conhecimento individual e autoral das tecnologias 

tipográficas. 

 Na perspectiva da ubíquidade, o controle da aprendizagem é autônomo, 

autoregulado e intensifica o compartilhamento de conhecimento e regido pelos 

principios da a) simplicidade, b) adaptação, c) individualidade e d) 

comunicabilidade. (p301) 



Alguns conceitos dos textos  

 Tempo - Nunca houve na história humana um recurso tecnológico que 

tenha se difundido tão amplamente e em tão pouco tempo quanto o 

telefone celular. O que em outros casos levou gerações para ser 

difundido, no caso do celular levou uma década.  

 “Any waiting time is a comunication time” Junto com a mobilidade veio 

a velocidade e a aceleração, onde mobilidade rápida e acelerada é 

um status de poder. 

 

 Espaço / Localização - As noções de local e global se misturam cada 

vez mais na cibercultura: o local influencia o global e vice-versa. Os 

dispositivos permitem mobilizar-nos e, ao mesmo tempo, nos 

geolocalizarmos. É uma localização móvel. 

 

 

 

 



Alguns conceitos dos textos  

 

 Transformação – o surgimento de novas mídias acarreta numa 

refuncionalização das anteriores. Há uma “ideia de que formas 

emergentes de aprendizagem e novos modelos de educacionais tenham 

que necessariamente apagar as formaa e modelos precedentes [...] 

cada uma das formas de aprendizagem apresenta potenciais e limites 

que lhe são próprios. (p304) 

 Os lugares adquiriram novos sentidos e a mobilidade aguçou a 

compreensão do nosso lugar no mundo. Os espaços se expandem e 

ganham novos contornos. Novos jeitos de se relacionar. 

 

 

 

 



Alguns conceitos dos textos  

 Produção – “... Embora as tecnologias estejam always on  o ser humano não 

deve estar igualmente nessa condição. Não há aprendizagem que possa 

prescindir da capacidade de concentração, com a atenção focalizada em 

problemas e tarefas específicas. É por isso que, mesmo diante da emergência 

da aprendizagem ubíqua, a educação não pode abdicar da experiência 

pessoal tangível e da conversação face a face, tão substanciais no processo 

educacional. 

 Passamos a produzir e publicar cada vez mais. Deixou-se de se produzir de 

um lugar fixo para fazer produção em movimento. 

 

 Colaboração - Os dispositivos móveis permitiram uma ação mais ativa ao 

poder publicar e se manifestar nos ambiente virtuais. É possível ver isso 

fortemente nas mobilizações políticas via Twitter e Facebook em várias 

regiões do mundo 



Debate em grupo 

 

 Quais são os destaques do grupo sobre cada texto?  

 

 

 

 

 

Conceitos 

 Tempo 

 Espaço / Localização 

 Aprendizagem 

 Transformação 

 Produção 

 Colaboração 

  Poder/Controle 

 

 



Encaminhamentos 

 

 

 

 

Próximo encontro: 01/10/2015 Tema: Mobilidade 

 

 Elaborar critérios e/ou pontos a serem observados nos 

aplicativos selecionados pelo grupo: 

 

 Formação dos grupos de análise 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1V

ZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws

/edit#gid=493360541  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1VZVVvqUDJekwbstqwxivyycFJwqjjZc_oC1oFecws/edit

