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Resumo 

Este trabalho objetiva apresentar um levantamento de 

pesquisas sobre uso da Aprendizagem Móvel no Brasil, 

no ensino de Matemática. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, exploratória, bibliográfica. Foram analisados 

51 trabalhos, entre relatos de uso de aprendizagem 

móvel no Ensino Básico e na formação docente, teóricos 

e documentais, e sobre desenvolvimento e avaliação de 

aplicativos (apps). A maioria dos autores relatam 

vantagens no uso dessa metodologia. 

Introdução  

Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, 

houve a democratização dos dispositivos móveis, e a 

partir de estudos sobre seu uso na educação surgiu a 

metodologia de ensino Aprendizagem Móvel (AM), que 

Mülbert (2014) define como o conjunto de atividades 

educativas mediadas por tecnologias móveis, bem como 

as consequências decorrentes de seu uso. Esse tema 

tem se tornado cada vez mais importante, em especial 

nesse ano de 2020, em que o uso da tecnologia no 

ensino aumentou com o surgimento da COVID-19, 

sendo necessário o isolamento social. Todavia, é 

essencial que o docente tenha um bom planejamento, 

pois “não adianta ter um aparato tecnológico de última 

geração à disposição e práticas pedagógicas do século 

passado (COSTA, 2019, p. 57). Tendo isso em vista, 

esse trabalho busca realizar um levantamento das 

pesquisas sobre a AM na disciplina de Matemática, bem 

como apontar os apps mais usados. 

Material e Métodos 

Esta pesquisa é exploratória, bibliográfica, de cunho 

qualitativo. Como a AM é um tema atual, que trata dos 

dispositivos móveis, os quais estão em constante 

evolução, buscamos pesquisas entre 2017 até março de 

2020, em português. Utilizamos as plataformas Google 

Acadêmico, SciELO, e Periódicos Capes. Foram 

avaliados o título, resumo e palavras-chave dos 

trabalhos, a partir de uma leitura flutuante, excluindo os 

que não tratavam sobre o uso da AM no ensino da 

Matemática, sendo selecionados 51 artigos para análise. 

Resultados e Discussão 

Apresentamos no quadro 1 informações dos 51 

trabalhos selecionados quanto à produção por ano, 

identificação de tipo de trabalho (IT) e categorias quanto 

ao tipo de abordagem de AM (CTAM). 
 

Quadro 1. Informações dos Trabalhos 

Ano 2017 2018 2019 2020  
Frequência 30% 35% 30% 5%  

IT Artigo TCC1 Monografia Tese  
Frequência 86% 8% 4% 2%  

CTAM2 EB FI FC TTD DAA 
Frequência 27% 16% 8% 35% 14% 

Fonte: Autores. 

Identificamos 4 categorias quanto ao tipo de abordagem 

de AM: 14 no EB, 12 na formação docente, sendo 8 em 

FI e 4 na FC, 18 são TTD, como revisões de literatura e 

propostas de atividades; e 7 tratam de DAA. Fizemos 

uma análise mais aprofundada dos 22 artigos sobre o 

uso de AM com estudantes, sendo 14 sobre EB e 8 

sobre FI no Ensino Superior. Em relação aos dispositivos 

usados, 16 trabalhos citam apenas smartphones, 5 

smartphones e tablets, e 1 não especificou. O app mais 

usado foi o Geogebra com 6 menções. Na maioria das 

pesquisas foram abordados assuntos da Unidade 

Temática Números e Álgebra, e desenvolvidas 

atividades para o ensino de funções e equações. As 

conclusões da maioria dos autores são positivas com 

relação ao uso da AM, e apontam como vantagens de 

seu uso: maior interatividade na aula, facilita a 

compreensão de certos conteúdos, e desenvolve no 

aluno um olhar crítico, apoiando-o na construção do 

conhecimento. Mas as pesquisas indicam algumas 

limitações, como pouco tempo para o desenvolvimento 

das atividades e falta de infraestrutura das escolas. 

Conclusões 

Os resultados apontam que a AM, se usada com um 

bom planejamento, pode contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o Geogebra vêm 

sendo o app mais usado, para abordar conteúdos como 

funções e geometria. Em geral, a avaliação dos 

professores sobre a AM é satisfatória, mas ainda há 

desafios em seu uso, como falta de infraestrutura nas 

escolas e pouco tempo para realizar as atividades. 
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1 Trabalho de Conclusão de Curso;  

2 Legenda: Ensino Básico (EB); Formação Inicial (FI); Formação 
Continuada (FC); Trabalhos Teóricos ou Documentais (TTD); 
Desenvolvimento ou Avaliação de Aplicativos (DAA);  


