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RESUMO

A partir do avanço nas tecnologias móveis e da popularização dos dispositivos móveis, educadores e pesquisadores passam a ter uma visão 
pedagógica para o desenvolvimento de aplicações educacionais para estes dispositivos no intuito de promover o ensino e a aprendizagem. A 
Aprendizagem móvel, ou Mobile Learning (M-Learning), é considerada como uma das principais tendências atuais de aplicações das novas 
tecnologias no contexto educacional que, em tese, pode apoiar o aprendizado de qualidade, em qualquer lugar e a qualquer momento. Um dos 
pressupostos do m-learning é a interação se dá entre os integrantes através de dispositivos móveis e quando estes não estão em um local pré-
determinado. Possui ainda como característica primordial a mobilidade entre os indivíduos, que podem estar fisicamente distantes e em diversos 
de espaços físicos (tanto formais quanto informais) de aprendizagem, tais como salas de aula, salas de capacitação, local de trabalho ou 
residência, dentre outros. Importante enfatizar que para estabelecer uma definição de Mobile Learning devem ser considerados três conceitos 
elementares: as tecnologias móveis; a ubiquidade ligada à mobilidade e os usos educacionais em contextos variados. Destarte, para o emprego 
adequado destes aplicativos no contexto educacional, além de uma metodologia adequada, é necessário que haja uma boa seleção destes, em 
função dos objetivos que se pretende atingir e da concepção de conhecimento e aprendizagem que orienta o processo a fim de que realmente se 
constitua em facilitador para uma aprendizagem significativa, dentro dos propósitos definidos pelo docente, pela instituição de ensino e da 
correta adequação dos componentes curriculares. Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que estuda os critérios de qualidade que 
podem ser considerados e aplicados no desenvolvimento, seleção e avaliação de aplicativos para dispositivos móveis para fins educacionais. Para 
atingir os objetivos propostos, utiliza enquanto procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica e a revisão sistemática da literatura para o 
estabelecimento do estado da arte da Aprendizagem Móvel; Mapeamento dos critérios de qualidade para aplicativos educacionais apresentando 
características fundamentais para a sua adequada aplicabilidade e usabilidade; Identificação e conceituação destes critérios, incluindo a 
abordagem pedagógica e os principais critérios de qualidade descritos na literatura. Os critérios e princípios sistematizados nesta etapa do projeto 
podem auxiliar docentes e outros profissionais na seleção de aplicativos para a promoção do m-learning de forma eficaz.
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