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Contextualização 
Tendo selecionado 7 especialistas em da América do Norte, escolhemos Terry Anderson para 
um mapa mundial de autores especialistas de Educação a Distância (EaD).  
Comentamos um artigo  de Jon Dron e Terry Anderson, “The Future of E-learning”, que conclui 
a obra de referência sobre investigação em e-learning, The SAGE Handbook of E-learning 
Research (Haythornthwaite, Andrews & Fransman, eds., 2016). Interessa-nos o especialista 
Terry Anderson e o seu contributo no âmbito das redes sociais, da pedagogia e dos modelos 
de EaD, nomeadamente em coautoria com Jon Dron. Cinco anos antes, os dois investigadores 
estudaram três modelos pedagógicos aplicados à EaD (Anderson & Dron, 2011). Um ano mais 
tarde, Anderson publica um estudo (novamente a duas mãos), mas sobre as pedagogias 
disruptivas e as tecnologias no ensino superior (Anderson & Mcgreal, 2012). Em 2014, Terry 
Anderson coassina Teaching Crowds e Online Distance Education. Em 2015, em entrevista à 
Le@D, responde a questões que aprofunda neste artigo. 
 

Jano iluminando Kairós1  
“The Future of E-learning” perscruta o futuro do e-learning, ponderando o estado da arte e as 
interações das pessoas com artefactos, programas, redes e ambientes tecnológicos formais e 
informais. A previsão do futuro do e-learning faz-se (re)interpretando o passado e revendo os 
contributos e constrangimentos de 3 gerações pedagógicas (cognitivismo/behaviourismo; 
socioconstrutivismo e conectivismo), que evoluíram e se plasmaram com (o próprio 
desenvolvimento d)as tecnologias até ao atual estado da arte em e-learning.  
No artigo, definem-se quatro cenários a partir da conjugação de poder estabelecido ou 
emergente com o grau de empoderamento ou frustração que inspira nos seus utilizadores. 
Este tipo de frustração dá origem a fenómenos de (re)apego a formas de aprendizagem face 
to face (F2F), em interação presencial (um cenário back to the future).  
Diferenciam-se dois conceitos basilares: e-learning e e-teaching. Na prática, o cenário virtual 
vanilla originou a confusão entre os dois, privilegiando as interações professor→aluno. Por um 
lado, muito do que se faz em EaD é por e para os professores e as instituições de ensino.  
Continua a ser necessária motivação extrínseca, a presença do professor, mesmo 
virtualmente. A acreditação institucional continua a ser valorizada, mas proliferam micro 

 
1 Na mitologia grega, Kairós é o deus do tempo oportuno. “Na estrutura linguística, simbólica e temporal da 
civilização moderna, geralmente emprega-se uma só palavra para significar a noção de "tempo". Os gregos 
antigos tinham duas palavras para o tempo: chronos e kairós. Enquanto o primeiro refere-se ao tempo 
cronológico ou sequencial (o tempo que se mede, de natureza quantitativa), Kairós possui natureza qualitativa, 
o momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece: a experiência do momento 
oportuno.”(Contribuidores dos projetos da Wikimedia, 2005) [Negrito nosso.] 
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cursos e modalidades de ensino F2F muito granulares, implementados não-professores e 
outras entidades (Coursera ou da Udacity).  
Assim, verifica-se que o ensino formal explícito (e-learning institucional, LMS ou MOOCs) é 
uma ínfima parte da aprendizagem online. A Internet ampliou a escala e o alcance (da 
distribuição) do conhecimento. As tecnologias vão moldando as pedagogias e o ensino vai 
sendo feito por todos. Assim, o futuro do e-learning será múltiplo, porque serão múltiplos os 
seus contextos e muitas as suas reformulações por parte de pessoas que já não recebem 
passivamente a instrução.  Recorrendo a fontes menos canónicas, mas mais ágeis e para as 
quais também contribuem (pesquisa Google, Wikipédia, blogues, Twitter, entre outras), 
tornam-se autores e professores de conteúdos, e interagem com tudo o que existe, 
aprofundando a rutura com o ensino formal. 
Redes, máquinas e tecnologia wearable estarão nos modelos pedagógicos do futuro que se 
construirão sobre o que já existe, recuperando formas e métodos das gerações pedagógicas 
anteriores. Sem fazer tabula rasa, o e-learning continuará a expandir-se: one to many, many 
to many, F2F, totalmente ou parcialmente online, pessoa a máquina, pessoa a dados, dados a 
máquina, máquina a dados, dados a pessoa, e assim sucessivamente, em rede, em contexto e 
em interação, em diversidade e em divergência, com enfoque no aluno, na pessoa.  
Oito ferramentas servirão de blocos de construção para os futuros do e-learning, entre elas: 
analytics (big data e estatísticas), collectives e Inteligência Artificial (AI), cuja mais valia será a 
aceleração da recolha e processamento de dados para reutilização e em contexto. Serviços e 
ferramentas de desagregação, como OpenBadges e outros ainda em embrião (xAPI, Caliper, 
LPSS), bem como ambientes de aprendizagem de nova geração, contribuirão para a 
descentralização da aprendizagem e a acreditação de conhecimentos obtidos noutros lugares 
que não escolas ou universidades. Estas tecnologias darão forma, valor e reconhecimento a 
PLEs (personal learning environments). A mobilidade e diversidade de dispositivos, a IoT 
(Internet das Coisas), a realidade aumentada e a impressão 3D serão, a nosso ver, mais 
plasticina do que blocos. Incorporarão o visual e o audível no físico, com um potencial 
pedagógico enorme, não necessariamente dinamizado por professores ou escolas. As pessoas 
farão as suas próprias escolhas e interações de aprendizagem, num cenário U choose. Diversas, 
móveis, localizadas, localizáveis, situadas e em realidade aumentada, estas tecnologias 
permitirão aprender em qualquer lugar e a qualquer altura. Acrescentarão valor porque serão 
just in time e contextualizadas.2  

 
2 Tal como os “ouvíveis” de que nos fala Rory McGreal, colega de Terry Anderson em Athabasca. “Learning using 
Hearable devices (H-Learning) is a subset of mobile learning, which itself is a subset of elearning. Therefore many 
of the lessons learnt from these implementations can be applied to H-Learning.” (McGreal, 2018) 
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Futuramente, os alunos poderão ser como tribos de caçadores-recoletores em busca de 
aprendizagens significativas em contextos altamente personalizados. Contrariamente a muitos 
alunos adultos dos nossos dias, não mais preferirão estar fechados numa sala de aula, em p-
learning (Dron, 2016).3  Essa nova geração, a “geração 0” (Dron & Anderson, 2016) terá ao seu 
dispor uma geração pedagógica holística nos seus modelos e métodos. Futuramente, o e-
learning estará connosco, estará em nós, literalmente. Prevê-se que, além de mais 
personalizada e digital, a aprendizagem seja focada no aluno, emergente do coletivo e 
motivada pelo coletivo.4  
O futuro do e-learning será plural, pois será descentralizado, reticular, atomizado, situado e 
contextualizado. Tudo se poderá (re)modelar e (re)aplicar, como até agora. Essa bricolage será 
técnica, social e organizacionalmente distribuída. Os cursos (de design formal e institucional) 
tenderão a desaparecer e a aprendizagem estará divorciada da acreditação (institucional), 
segundo os autores, possivelmente a inovação mais importante da quarta geração pedagógica.  
O futuro do e-learning comportará riscos. O maior, talvez: não nos apercebermos da alteração 
das fronteiras do nosso ecossistema tecnológico e não conseguirmos acompanhar os 
adjacentes possíveis. Isso é o que desconhecemos. Uma certeza parece ser esta: o futuro traz 
hard tools e soft tools que nos permitirão fazer a nossa bricolage de aprendizagem (interagindo 
com pessoas, máquinas, dispositivos, software, objetos e dados) e aprender de forma 
diferente. Atualizando e sofisticando amanhã o que foi inventado antes.  
Os futuros do e-learning já chegaram, só não estão acessíveis as todos. Quando estiverem, 
teremos a experiência educativa certa no momento oportuno. 
 
  

 
3 Sabe-se agora que: “innumerable studies suggest that, in formal adult education, notwithstanding the 
acknowledged benefits and convenience of e-learning, given the choice, most adult learners would prefer p-
learning: to be taught in physical classrooms with face-to-face  contact  with  teachers  (e.g.  Delaney,  Johnson,  
Johnson,  &  Treslan,  2010;  Raghavan,  Braun, & Goh, 2014; Tichavsky, Hunt, Driscoll, & Jicha, 2015). (Dron, 2016) 
4 Recordamos Lévy e o conceito de “árvores de conhecimentos” ou de competências comportamentais e teóricas. 
(1999, p. 162). 
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