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A adoção de dispositivos móveis para conectividade, interação
e comunicação vem crescendo de forma acentuada em todas as
regiões do globo. A literatura acadêmica, na esteira desse crescimento, vem demonstrando a aceitação, os sucessos, as armadilhas
e os prováveis problemas oriundos da intensificação da utilização
do mobile learning. A literatura disponível sobre o tema reflete o
foco e interesse de autores ou instituições, cabendo a questão se
existe uma ou mais escolas que tenham surgido como possíveis
caminhos para investigar o ensino e aprendizagem em ambiente
de mobile learning.
Para o efeito, e tomando como ponto de partida esse questionamento, emerge o presente estudo exploratório, em curso, interpretativo-descritivo, de natureza mista, conciliando abordagens quantitativa
e qualitativa, no âmbito do Mestrado em Pedagogia do eLearning da
Universidade Aberta e do LE@D, Laboratório de Educação a Distância
e eLearning, tendo por base, metodológica, uma abordagem meta-analítica. Mais especificamente, considera-se o MAECC®, Meta-modelo
de Análise e Exploração do Conhecimento Científico®, sustentado pela
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análise documental e a análise de conteúdo, enquanto instrumento
analítico-metodológico.
Os estudos de meta-análise vêm-se constituindo num método
largamente aceito pela comunidade acadêmica e sua utilização vem
gerando resultados de consolidação de conhecimento em diversos
campos das ciências. O interesse em propor a realização deste trabalho
se prende exatamente a essa busca de consolidação de conhecimento
já existente. Assim sendo, foi tomada a decisão de estabelecer critérios
para recorte na amostra de publicações, circunscrita ao Repositório
Aberto, repositório institucional da Universidade Aberta. Esse recorte,
além de propiciar condições práticas para a realização da meta-análise, atende à premissa de colaborar na construção de consolidação
de conhecimento já encetada, propósito último que nos anima e que
antecipamos como resultado do nosso estudo.
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