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APRENDIZAGEM NUM MUNDO EM REDE: EDUCAÇÃO ABERTA AO 
FUTURO NO CONTEXTO EUROPEU 

Resumo 

Este artigo procura compreender que tendências, desafios e desenvolvimentos se têm 

verificado em Educação no contexto europeu, e perceber qual o futuro da Educação e da 

aprendizagem nesse contexto. Começa por caracterizar o mundo atual, considerando-o aberto 

e em rede. Analisa o papel das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e da 

globalização, bem como o papel preponderante da Educação no desenvolvimento pessoal e 

social. Em seguida, define conceitos fundamentais para compreender e fomentar a 

aprendizagem moderna, nomeadamente ciberespaço, cibercultura, sociedade em rede, 

educação digital e literacia digital. Faz ainda a apologia da adaptabilidade dos stakeholders 

educativos e caracteriza o paradigma da tecnologia da informação. Tendo em conta a noção de 

aprendizagem em rede, reflete sobre a alteração da relação com conhecimento proporcionada 

pelas TIC. Situando a aprendizagem num mundo em rede, analisa o contexto educativo 

europeu a partir de linhas orientadoras passadas, atuais e preconizadas para o futuro. Por fim, 

identifica desafios da Educação e áreas de interesse para o futuro da aprendizagem.  

Keywords: aprendizagem em rede, educação aberta, educação digital, literacia digital, futuro 

da educação, educação na Europa 

Abstract 

This article seeks to pinpoint the trends, challenges and developments that have occurred in 

Education in the European context, and to understand the future of Education and of learning in 

that context. It starts by characterising the current world, considering it open and networked. It 

analyses the role of Information and Communication Technologies (ICT) and globalization, as 

well as the empowering nature of Education in personal and social development. It then defines 

key concepts for understanding and fostering modern learning, such as cyberspace, 

cyberculture, network society, digital education and digital literacy. It also endorses the 

adaptability of educational stakeholders and characterises the information technology paradigm. 

Taking the notion of networked learning into account, this article reflects on the shift towards 

knowledge caused by ICT. By placing learning in a networked world, the article analyses the 

European educational context considering past, current and future guidelines. Finally, this article 

identifies challenges in education and areas of interest regarding the future of learning. 

Keywords: networked learning, open education, digital education, digital literacy, the future of 

education, education in Europe 

O Mundo Atual 

Plano, Aberto e em Rede 

Em The World is flat, Thomas Friedman, autor de referência sobre a globalização, identificou 

dez tecnologias e acontecimentos que “nivelaram” o mundo (2007). Face aos seus detratores, 

na reedição de The World is flat (a versão 3.0, como lhe chama), Friedman esclareceria que o 

conceito de mundo “plano” foi um expediente prático, uma metáfora eficaz, para descrever o 

mundo tal como Friedman o observava: 
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I found that using the simple notion of flatness to describe how more people 
can plug, play, compete, connect, and collaborate with more equal power than 
ever before—which is what is happening in the world—really helps people who 
are trying to understand the essential impact of all the technological changes 
coming together today. (2007) 

Em The information age: Economy, society, and culture. The rise of the network society, 

Castells definiria este status quo como sociedade em rede: 

I identified a number of trends that were already present and observable in the 
last two decades of the first century, and I tried to make sense of their meaning 
by using standard social science procedures. The result was the discovery of a 
new social structure in the making, which I conceptualized as the network 
society because it is made of networks in all the key dimensions of social 
organization and social practice. (2010) 

No que concerne às tecnologias que nivelaram o mundo e abriram a Educação, destacamos 

quatro das dez que Friedman referiu: o Netscape, que simplificou uso e o acesso de downloads 

e uploads de conteúdos da internet para o utilizador comum (tal como o YouTube fez 

relativamente aos conteúdos de vídeo, diga-se de passagem); o software de gestão de trabalho 

a distância, que permitiu a virtualização do trabalho e dos escritórios, contribuindo assim para a 

globalização do trabalho e para o outsourcing, este último também um dos fatores que 

ajudaram a aplanar o mundo; e ainda os motores de busca como o Google, que funcionam 

como cadeia pessoal de abastecimento de informação e entretenimento, um processo a que 

Friedman apelida de “in-forming”.  

Tendo em conta os avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), dois anos 
mais tarde, na versão 3.0 de The world is open, Bonk resumiria assim as coisas em termos 
educativos: “Don’t look back. The educational world of your parents and grandparents no longer 
exists.” (2009, p. 22) E, a propósito de serviços de streaming como a Ustream, diria: “The world 
of education is opening up before our eyes. And it is truly open and much of it is now free!” 
(2009, p. 28). Vivia-se a euforia dos recursos educativos abertos (REA), precursora da explosão 
dos Massive Open Online Courses (MOOC). 

Tecnologias, Globalização e Empowerment pela Educação 

Citando Friedman, Bonk observaria que as novas tecnologias contribuíram para a imediatez e 
aproximação do mundo. Aquilo a que Virilio (1993) chamaria de aceleração do real pela 
tecnologia, concretamente, pela videografia e pela virtualização progressiva e cada vez mais 
abrangente de tudo o que fazemos e somos. 

Bonk subscreveria também outra ideia de Friedman, a de que a internet veio tornar tudo mais 
plano, já que permite aceder praticamente a qualquer informação em tempo real (2009, p. 7). 
Por isso, a web potencia a educação de todos a um nível global.  

Assim, enquanto que Friedman se concentra no potencial das tecnologias emergentes para o  
desenvolvimento económico, em The world is open Bonk foca-se no domínio que aqui nos 
interessa, a Educação. De facto, este autor considera que a Educação transcende a economia 
e se torna o fator diferenciador de pessoas e comunidades. Afinal, sem conhecimento, e sem 
saber aplicá-lo e ajustá-lo aos devidos contextos e necessidades, não há economia que 
sustente ninguém. 
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In the twenty-first century, education trumps economy as the key card to 
participation in the world. It is education, after all, from which robust economies 
are built. So when there are momentous shifts or megatrends occurring in 
education, they must be explored, documented, grasped, and exploited 
ethically as well as thoughtfully. (2009, p. 8) 

Podemos então concluir que, para Bonk, a Educação do século XXI pode ser empoderadora e 
diferenciadora graças às características do ciberespaço (ou rede) e ao poder da cibercultura, 
termos que usamos aqui na aceção de Pierre Lévy.1 Para este filósofo, “Qualquer reflexão 
sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na cibercultura deve ser fundada em 
uma análise prévia da mutação contemporânea da relação com o saber.” (1999, p. 142)  

Bonk parece ter feito essa análise ao citar a Cape Town open education declaration de 2008:  

“We are on the cusp of a global revolution in teaching and learning. Educators 
worldwide are developing a vast pool of educational resources on the Internet, 
open and free for all to use. These educators are creating a world where each 
and every person on earth can access and contribute to the sum of all human 
knowledge.” (2009, p. 46) 

A partir da sua reflexão sobre a Educação e tendo em conta o que oferecem a rede e a 
cibercultura, Bonk propõe um acrónimo assumidamente otimista para a aprendizagem e a 
educação: WE-ALL-LEARN. Com ele procura sistematizar o aparente caos de recursos, 
ferramentas, pessoas e atividades que encontramos online (2009, p. 50) e, ao mesmo tempo, 
propor uma meta a alcançar por toda a sociedade (p. 52).  

Eis as dez tecnologias – “TEN OPENERS: (WE-ALL-LEARN)” – que, à época e segundo Bonk, 
contribuíam para abrir a Educação de uma sociedade em rede: 

1. Web Searching in the World of e-Books 
2. E-Learning and Blended Learning  
3. Availability of Open Source and Free Software  
4. Leveraged Resources and Open Course Ware  
5. Learning Object Repositories and Portals  
6. Learner Participation in Open Information Communities  
7. Electronic Collaboration and Interaction  
8. Alternative Reality Learning  
9. Real-Time Mobility and Portability  
10. Networks of Personalized Learning     (2009, p. 51) 

Manter-se-ão todas atuais? Continuarão contribuir para uma Educação aberta? São utilizadas e 
preconizadas no contexto europeu? 

O facto é que, onze anos mais tarde, este cenário continua a ser-nos muito familiar: 

 
1 “O ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo "cibercultura", 
especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.” (Lévy, 
1999, p. 14) 
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…events are not limited to English-speaking countries; ambitious people in 
other places are simultaneously translating such knowledge and making it 
available for millions, if not billions, of potential learners in their own cultures. 
Learners are now collaborating with peers from around the planet, as well as 
being mentored by experts and practitioners from other countries or regions of 
the world. It is a time when learners can catch up on their studies or personal 
interests while sitting at a bus station, commuting in the subway, or resting 
outside a lecture hall on a warm, sunny day. In effect, educational resources 
are available faster than ever before and in larger doses. And such resources 
are often free to access, build upon, and share with others. (Bonk, 2009, pp. 
48-49) 

Por outro lado, a mensagem inclusiva subliminar do acrónimo de Bonk vem inspirando muitas 
algumas das mais recentes reformulações curriculares e linhas orientadoras da Comissão 
Europeia (CE) ou da OCDE, para referir apenas algumas entidades transnacionais.  

Quais as tendências, os desenvolvimentos importantes e os desafios que se colocam à 
aprendizagem e à Educação num mundo em rede? E que futuro se perspetiva no contexto 
europeu? Procuraremos responder a estas questões mais adiante. 

Para já, citamos o mais recente relatório europeu sobre educação digital nas escolas:  

Digital technologies have revolutionised our society, and children today grow 
up and live in a world where these are ubiquitous. The 4th industrial revolution, 
the term originally coined by Schwab (2016) to describe the spread of digital 
technologies, affects all aspects of life, from health to commerce, from social 
interactions to the way people work. Education systems are no less affected, 
not only because technology can impact on the way education is delivered, but 
also because education has a role to play in preparing young people for a 
tech-driven world. (Bourgeois et al., 2019, p. 5) 

Conceitos e Pressupostos que nos In-formam 

Ciberespaço, Cibercultura, Sociedade em Rede 

Os conceitos convergentes de ciberespaço e cibercultura, de Lévy, sociedade em rede (network 
society), de Castells, e de mundo “plano” de Friedman são particularmente importantes para 
compreender e analisar a Educação moderna.  

Partindo destes conceitos, reconhecendo a contínua evolução tecnológica e os efeitos que tem 

operado na organização reticular de todos os domínios da ação humana, definimos os 

pressupostos para a nossa reflexão: 

• graças à evolução tecnológica, a (sociedade em) rede constitui-se como interface 
educativo em potência; 

• a aprendizagem pode ser potenciada pela rede enquanto interface educativo; 

• esse interface educativo é aberto e permite anular e superar desigualdades sociais, 
económicas e de acesso ao conhecimento e ao saber fazer;  

• a evolução TIC pode ter impacto em novos conceitos e modelos de aprendizagem; 

• os conceitos e modelos de educação e de aprendizagem existentes e futuros não 
podem nem devem estar alheados da aprendizagem em rede, de dinâmicas de 
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interação conectivistas (análogas às das redes sociais) e de contextos de aprendizagem 
informais2; 

• futuro da Educação, o futuro da aprendizagem e o sucesso pessoal, social e económico 
das pessoas dependerão cada vez mais da sua literacia digital. 

Educação Digital e Literacia Digital 

À luz dos nossos pressupostos, parece-nos que o futuro da Educação e o futuro da 

aprendizagem dependerão em muito da literacia digital dos professores. Tendo em conta o seu 

papel formativo para com dezenas e dezenas de alunos todos as anos, consideramos que todo 

o professor, todo o educador, deve reconhecer a importância das competências digitais3 e é 

responsável pela construção e atualização da sua própria literacia digital, não podendo estar 

dependente de diretrizes tutelares ou alheio aos avanços da sociedade em rede. 

O mais recente relatório Eurydice sobre Educação Digital na Europa no ensino primário, básico 

e secundário referente ao ano letivo de 2018/19 analisou 43 sistemas educativos europeus4 

(Bourgeois et al., 2019). Nele encontramos a definição fundamental de Educação Digital: 

“'Digital education' comprises two main strands: the development of digital competences for 

learners, and the pedagogical use of digital technologies.” (p. 6)  

E assim identificamos duas grandes linhas de investigação em Educação para um futuro muito 

próximo: o desenvolvimento de competências digitais nos alunos e a utilização pedagógica das 

tecnologias digitais por parte dos professores.  

A leitura atenta deste relatório revela que a Educação Digital na Europa é um domínio com 

várias assimetrias e fases implementação diversas. Entre outras conclusões importantes para a 

investigação em Educação e para a Educação do futuro, e no que respeita concretamente aos 

professores, podemos ler que: o fator primordial do uso pedagógico das tecnologias digitais é a 

competência do professor. Além das competências digitais necessárias para a vida quotidiana, 

os professores precisam de competências que lhes permitam utilizar eficazmente a tecnologia 

na sala de aula e para as suas responsabilidades mais vastas na escola (Bourgeois et al., 2019, 

p. 7). Mais importante ainda: além da competência digital dos professores, a (des)valorização 

da tecnologia digital por parte deles é determinante para as suas práticas de ensino e para as 

experiências de aprendizagem dos seus alunos. (p. 7) 

Adaptabilidade e Paradigma da Tecnologia da Informação 

O futuro da Educação e da aprendizagem dependerão ainda da capacidade das instituições e 

dos agrupamentos de ensino básico, médio e superior (re)conhecerem e se adaptarem às 

características do paradigma da tecnologia da informação.5 Resumimos assim as cinco 

características desse paradigma, fundamentando-nos em Castells (2010):  

 
2 “We are experiencing ten key learning technology trends across the planet that are opening access to 
both formal and informal education.” (Bonk, 2009, p. 49). 
3 Usamos o termo competências digitais tal como surge no relatório Eurydice: “the confident, critical and 
responsible use of, and engagement with, digital technologies for learning, work, and participation in 
society”. (Bourgeois et al., 2019) 
4 O já citado relatório Eurydice estudou 28 Estados Membros da UE, e ainda a Albânia, a Bósnia e 

Herzegovina, a Suíça, a Islândia, o Liechtenstein, Montenegro, a Macedónia do Norte, a Noruega, a 
Sérvia e a Turquia. 
5 Pierre Lévy afirma o seguinte sobre o poder agregador do ciberespaço e a produção avassaladora de 
conteúdos em cibercultura: “O ciberespaço, interconexão dos computadores do planeta, tende a tornar-se 
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• A informação é a matéria prima da sociedade em rede. 

• Todos somos consumidores e produtores de dados, os quais são parte integrante de 
toda a atividade humana. Os dados são ubíquos, tal como a tecnologia, e os efeitos da 
tecnologia são omnipresentes. 

• A reticularidade é (cada vez mais) complexa, bem como replicável e reformulável: 

− a lógica de rede dos sistemas ou das relações que usem novas tecnologias ajusta-
se bem a interações complexas; 

− a rede permite e pode favorecer interações novas e criativas, inicialmente não 
previstas ou programadas; 

− novos padrões de desenvolvimento que surjam do poder criativo dessas interações 
permitem a reformulação e adequação dos sistemas existentes; 

− padrões existentes e reformulados podem ser materialmente implementados em 
todos os tipos de processos e organizações, graças às novas tecnologias, à sua 
evolução e aos usos que lhe são dados em rede. 

• O paradigma da tecnologia de informação é altamente flexível, capaz de reverter 
processos, alterar organizações e instituições (mudando-lhes as regras sem as destruir) 
pela modificação dos seus componentes e funções. Por isso, a flexibilidade e a 
adaptabilidade são decisivas numa sociedade caracterizada pela transformação e 
fluidez constante. 

• A sofisticação da tecnologia, os novos artefactos e modelos que surgem, convergem 
para um sistema integrado em que o antigo e o novo se encontram mas não se anulam, 
refundem-se e recriam-se. 

Para nós este paradigma deve ser tido em conta por professores e direções de escolas básicas 

e secundárias, instituições de ensino superior e tutela, pois ele é transversal a todos no sentido 

em que todas as aprendizagens e todas as entidades educativas partilham destas 

características em menor ou maior grau. 

Públicos da Rede, Adolescentes em Rede e Aprendizagem em Rede 

Além dos pressupostos já enunciados, não podemos deixar de explicitar um conceito sempre 

presente que é o de públicos da rede: entidades coletivas, comunidades do ciberespaço para 

quem e com quem as pessoas interagem através das redes sociais e das TIC. 6 

No caso concreto da educação básica e secundária, assume particular importância o conceito 

de adolescentes em rede (“networked teens”), para quem a presença social no ciberespaço é 

uma coisa perfeitamente natural e quotidiana, apenas mais uma extensão da sua vida não 

virtual (Boyd, 2014). Isso pode representar um fosso geracional enorme entre os jovens alunos 

 
a principal infra-estrutura de produção, transação e gerenciamento econômicos. Será em breve o 
principal equipamento coletivo internacional da memória, pensamento e comunicação. Em resumo, em 
algumas dezenas de anos, o ciberespaço, suas comunidades virtuais, suas reservas de imagens, suas 
simulações interativas, sua irresistível proliferação de textos e de signos, será o mediador essencial da 
inteligência coletiva da humanidade. Com esse novo suporte de informação e de comunicação emergem 
gêneros de conhecimento inusitados, critérios de avaliação inéditos para orientar o saber, novos atores 
na produção e tratamento dos conhecimentos. Qualquer política de educação terá que levar isso em 
conta.”  (1999, p. 152) 
6 “Networked publics are publics both in the spatial sense and in the sense of an imagined community. 
They are built on and through social media and other emergent technologies. As spaces, the networked 
publics that exist because of social media allow people to gather and connect, hang out, and joke around. 
Networked publics formed through technology serve much the same functions as publics like the mall or 
the park did for previous generations of teenagers. As social constructs, social media creates networked 
publics that allow people to see themselves as a part of a broader community.” (Boyd, 2014, pp. 9-10) 
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e os respetivos professores, que, caso pertençam à Geração X ou a outra anterior a essa, não 

cresceram com a internet, com os dispositivos móveis ou com as redes sociais que os jovens 

hoje tanto usam. E, como vimos, competências digitais diferentes e (des)valorização das 

mesmas podem contribuir para aprendizagens rumo ao futuro ou para “mais do mesmo”, menos 

acesso à informação e mais desigualdade social.  

Acresce que documentos como a Estratégia para o Investimento em Investigação e Design das 

TIC (European Commission, 2009) ou Agenda Digital Europeia (European Commission, 2010) 

já remetem para a necessidade de criar condições que favoreçam a velocidade, a segurança, a 

abertura e a confiança nos conteúdos online.  

Assim, desde 2009, pelo menos, que a Europa se deseja abrir ao futuro através das TIC e 

apostar no ciberespaço para ser referência mundial e líder global em termos de conteúdos e de 

acesso à informação (European Commission, 2009). Esta networked Europe opening up to the 

world precisa de professores e alunos digitalmente proficientes e capazes, alinhados com o 

futuro digital da Europa e com a Declaração de Incheon, cujo objetivo central é “Assegurar a 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos” (UNESCO, 2016)7. 

Nesta conjuntura, e sem perder de vista as características do paradigma da tecnologia da 

informação, as noções de comunidade, de pertença e de participação nessa comunidade 

ganham relevância em contexto educativo, sobretudo em abordagens pedagógicas e 

conectivistas.8 Estar em rede é precisamente interagir de diferentes formas e produzir 

respostas. E, por seu turno, a frequência, a qualidade e os padrões de interação são métricas 

importantes em Educação para aferir aprendizagens e grau de envolvimento por parte dos 

alunos. 

Definidos estes conceitos falta-nos definir um último, aprendizagem em rede (“networked 

learning”), que, para nós, corresponde a aprendizagem em que as TIC são usadas para 

promover ligações aluno-aluno(s), aluno(s)-professor(es) e comunidade de aprendizagem-

recursos de aprendizagem (Jones & de Laat, 2016).  

A Mutação Contemporânea da Relação com o Saber 

Se tivéssemos que sintetizar a alteração fundamental das pessoas com o conhecimento, esta 

poderia ser uma boa frase: “Learners of all ages are increasingly engaged in formal as well as 

informal learning, which is highly mobile and often ubiquitous.” (Bonk, 2009, p. 49). 

Por outro lado, ainda que os adolescentes se sintam profundamente atraídos pelos dispositivos 

móveis e as TIC (Boyd, 2014, p. 18), isso não quer dizer que os dominem ou não precisem de 

orientações sobre como os utilizar eficaz e informadamente. Como observa Boyd, o que os 

impulsiona parece ser, antes de mais, o lado social das tecnologias, que se tornam mais uma 

extensão de si próprios e uma forma de afirmarem a sua presença e identidade inter pares e em 

rede. Outra ressalva importante feita por Boyd é esta: as interações sociais podem ser uma 

distração da escola, mas não são uma distração da aprendizagem. 

 
7 A Declaração de Incheon está inscrita num Marco de Ação da Educação 2030, adotado por 184 
Estados-membros da UNESCO, a 4 de novembro de 2015. 
8 “Díaz and Hernández de Frutos (2018), quoting Marrero-Guillamón (2012), write that knowledge is the 
set of connections in a network, and therefore, that learning is the ability to create and traverse those 
connections. Knowledge, they assert, “Connectivism refers to the knowledge that emerges in the network 
from the interaction within a group”.” (Downes, 2019) 
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Compreendendo estas mutações da relação com o saber, e assumindo que as enormes 

alterações tecnológicas das últimas décadas também estão a ter impacto na aprendizagem dos 

alunos e na Educação, interessa-nos compreender que desenvolvimentos são preconizados 

para a aprendizagem em rede e que desafios educativos se colocam nos próximos dez a vinte 

anos a uma Europa aberta ao futuro. 

O Futuro da Educação e da Aprendizagem no Contexto Europeu 

Desafios para Futuro da Educação na Europa  

O futuro da Educação no contexto europeu é o da Educação Digital. Segundo o relatório 

Eurydice (Bourgeois et al., 2019), os desafios que se colocam à Educação Digital são muitos, 

tal como muitas podem ser as suas vantagens.9 Fundamentando-nos nesse relatório, eis os 

principais desafios: 

• O mercado de trabalho requer cada vez mais competências digitais, que por sua vez, 
são cada vez mais especializadas.  

• Nem todas as pessoas dominam ou possuem competências digitais no âmbito das cinco 
áreas consideradas como fundamentais para o desenvolvimento pessoal, social e 
económico – literacia e informação digital; capacidade de comunicação e colaboração 
online; criação de conteúdos digitais; segurança online; e resolução de problemas. 

• Em termos educativos, além integrar as TIC na Educação, desenvolver competências 
digitais e mobilizá-las para a aprendizagem em rede, há que garantir que os jovens 
usam as tecnologias digitais com eficácia e segurança, evitando riscos para o seu bem-
estar pessoal, como o cyber-bullying, a perda de privacidade ou o vício na internet. 

• Ao nível dos currículos escolares há também várias assimetrias que podem e devem ser 
anuladas: 

− as competências digitais não constituem disciplina própria, mas são transversais ao 
currículo em muitos países europeus; 

− metade dos sistemas educativos europeus estão atualmente a rever o seu currículo, 
em termos de competências digitais;  

− embora estejam definidas 21 competências digitais pela DigiComp, as 5 mais 
referidas como resultados de aprendizagem são, por ordem decrescente, 
desenvolvimento de conteúdos digitais, análise de dados, informação e conteúdos 
digitais, e programação/codificação. 

• Os professores recebem poucas orientações das tutelas educativas sobre avaliação de 
competências digitais em sala de aula.  

• No tocante à formação inicial de professores, apenas um em cada quatro sistemas 
educativos avalia as competências digitais específicas para o ensino dos candidatos a 
professores. 

• A formação TIC dos professores faz-se maioritariamente em serviço e com apoio das 
tutelas educativas.  

• Não há avaliação a nível nacional das competências digitais dos alunos em 50% dos 
países europeus analisados. 

• Os alunos que se submetem a exames nacionais nestes domínios são os que 
pretendem prosseguir estudos nas STEM. 

• Apenas um terço dos países europeus usa as TIC aquando dos exames nacionais. 

• Quase todos os sistemas educativos incluem estratégias para a educação digital, mas 
poucos procedem a uma supervisão e avaliação regular dessas estratégias. 

 
9 Note-se que os desafios da Educação Digital não se circunscrevem ao contexto europeu, sendo 
partilhados com o resto do mundo, tal como reflete a Declaração de Incheon (UNESCO, 2016). 
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• Só um terço dos países europeus implementam programas de formação sobre 
competências digitais para diretores e elementos dos órgãos de gestão das escolas. 

São muitos os desafios, e fica evidente que o conhecimento e a existência de tecnologia não se 

traduz, automaticamente, em práticas pedagógicas adequadas ou mesmo em aplicação dessa 

tecnologia.  

O que mudou na última década afinal? Muito pouco. Segundo a OCDE o nível de inovação nas 

práticas educativas do ensino básico e secundário em sala de aula foi muito reduzido, embora 

se tenha assistido a mais disponibilidade de computadores e internet. Os alunos foram 

submetidos mais metodologias pedagógicas, por comparação a alunos 10 anos mais velhos, 

mas sem grandes alterações. (Vincent-Lancrin et al., 2019, pp.17-18) 

Quem implementa essas práticas? Professores que não cresceram com as tecnologias e, 

provavelmente, sem competências digitais ou formação pedagógica para a utilização mais 

adequada das TIC. 

Áreas de Interesse para o Futuro da Aprendizagem 

A partir dos desafios identificados prefiguram-se estes domínios e áreas de interesse para a 

investigação em Educação e para o futuro da aprendizagem em contexto europeu: 

• Competências digitais para o mundo do trabalho, relevantes para a educação básica e 
para a educação profissional. 

• Competências digitais para a vida ativa, relevantes para a utilização das TIC num 
contexto europeu progressivamente mais informatizado e que prepara uma nova 
investida na Inteligência Artificial human-centric e numa Estratégia de Dados Europeia 
para criar “um verdadeiro mercado único de dados, onde os dados pessoais e não-
pessoais, incluindo dados confidenciais e sensíveis, estão seguros e onde as empresas 
e o setor público têm acesso fácil a enormes quantidades de dados de alta qualidade 
para criar e inovar.”10 

• Competências digitais para uma educação inclusiva ou para anular discrepâncias 
sociais, de género, motivadas por movimentos migratórios ou outras. 

• Segurança em rede, relevante para garantir o bem-estar dos jovens num contexto cada 
vez mais virtual. 

• Desenvolvimento da comunicação em rede, relevante no âmbito das línguas materna e 
não materna e tendo em conta a globalização e a virtualização atual. 

• Desenvolvimento de trabalho colaborativo online, relevante para todas as dinâmicas de 
participação e trabalho na sociedade em rede. 

• Criação de conteúdos digitais, colocando a tónica em conteúdos digitais abertos e 
fomentando a utilização de software de código aberto e a criação, a curadoria e o 
enriquecimento pedagogicamente informado de repositórios de REA. 

• Promoção da aprendizagem pela resolução de problemas. 

• Desenvolvimento do currículo com integração e aferição regular de competências 
digitais. 

• Formação inicial e contínua de professores em competências digitais para o ensino, 
numa perspetiva transversal e numa perspetiva específica da sua área disciplinar. 

• Implementação de competências digitais em sala de aula para o desenvolvimento 
pedagogicamente informado de aprendizagens. 

• Avaliação de competências digitais em sala de aula.   

 
10 Traduzido do original. (European Commission, 2019, p. 3) 
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O Futuro: Educação Aberta e Aprendizagem em Rede 

Cruzando os desafios para o futuro da Educação europeia e o levantamento da áreas de 

interesse para o futuro da aprendizagem em rede com as dez tecnologias preconizadas por 

Bonk para abrir a Educação, verificamos que algumas continuam a ser igualmente propostas a 

ser atualizadas pela cibercultura em contexto educativo formal e informal.  

Referimo-nos, por exemplo à utilização de ebooks, à expansão do e-learning e do blended 

learning, à apologia do software e dos REA, bem como aos repositórios de REA. Depois da 

euforia pré-MOOC, no rescaldo da qual Bonk declarava que além de plano o mundo também 

era aberto, assistimos ao ano do MOOC (2012), à evolução e à reformulação dos Massive 

Online Open Courses para ofertas de formação mais ou menos institucional, para irem ao 

encontro das necessidades e das preferências pessoais e profissionais das pessoas: nano 

degrees, micro courses, Corporate Open Online Courses (COOC), Small Private Open Courses 

(SPOC).  

As redes sociais, os ambientes virtuais de aprendizagem e as plataformas de gestão de 

aprendizagem (LMS) contribuem também para a participação das pessoas em comunidades de 

aprendizagem, nas quais estabelecem as suas redes pessoais ou profissionais de 

aprendizagem (PLN – Personal / Professional Learning Networks). 

Os jogos, a gamificação em contexto de aprendizagem escolar, profissional ou corporativa ou 

de formação pessoal são também cada vez mais uma realidade, potenciados e agilizados pela 

mobilidade e portabilidade em tempo real dos dispositivos móveis e pelas condições 

tecnológicas implementadas pela União Europeia, que continua atenta à sua agenda digital e 

aos novos desafios do futuro. 

Todos aprendemos. Sempre o fizemos e sempre o faremos. Em maior harmonia ou maior 

conflito, com maiores ou menores recursos ou grau de sofisticação.  

O que já não é possível é esperar que os jovens aprendam como nós o fizemos. Na verdade 

trata-se de abolir o “sempre se fez assim” e passar ao “como é que vamos fazer”, sem fórmulas 

ou receitas fixas, em contexto e em colaboração com comunidade, alunos e outros 

stakeholders. 

Cientes dos desafios ambientais, económicos e sociais dos nossos dias (OECD, 2018, p. 4), 

queremos colaborar nos princípios de design para a mudança ecossistémica colocada em 

marcha para 2030, que dão destaque à ação de professores e alunos, à autenticidade e ao 

envolvimento ativo das duas faces da moeda da Educação (pp. 7-8). 

O futuro passa por conseguir replicar este imperativo:  

Children entering school in 2018 will need to abandon the notion that 
resources are limitless and are there to be exploited; they will need to value 
common prosperity, sustainability and well-being. They will need to be 
responsible and empowered, placing collaboration above division, and 
sustainability above short-term gain. (OECD, 2018, p. 4) 

E por isso subscrevemos esta ideia para a Educação do futuro: “in an era characterised by a 

new explosion of scientific knowledge and a growing array of complex societal problems, it is 

appropriate that curricula should continue to evolve, perhaps in radical ways.” (OECD, 2018, p. 

4)  



Ana Margarida Fonseca – nº 1901642  

Prof. António Teixeira 

Trabalho Final - UC Educação e Sociedade em Rede  (MPEL) 2019 

Deste modo, o futuro da Educação na Europa tende a ser aberto e plural. Aberto em respostas 

e soluções. Aberto em recursos educativos, aberto em plataformas de e para profissionais de 

ensino, aberto à colaboração entre alunos e professores. O futuro da Educação na Europa 

poderá nivelar-se por cima se forem superados os desafios e desenvolvidas as áreas de 

interesse que aqui se identificaram, e assim contribuir para um mundo mais “plano”. 

Independentemente disso, a aprendizagem, amanhã como agora, continuará a fazer-se em 

rede. Mesmo que não se anulem as desigualdades de género, de oportunidade, de integração 

ou financeiras.  

Quanto ao futuro da aprendizagem, com base nas tendências emergentes, Jukes e Schaaf 

(2019) acreditam que será muito diferente e arriscam onze previsões (informadas, diga-se) 

sobre como será aprender em 2038. Assim, futuramente, a aprendizagem será: 

1. just in time;  
2. anytime, anyplace, em espaços físicos e virtuais;  
3. ao longo da vida; 
4. personalizada, centrada no aluno e não linear;  
5. integral;  
6. realista; 
7. por descoberta;  
8. focada no processamento de informação multimédia;  
9. colaborativa;  
10. apoiada em inteligência artificial, agentes inteligentes e big data;  
11. holistica, tal como a avaliação.11 

Associamo-nos a Jukes e Schaaf na esperança de que educadores e líderes escolares possam  

inspirar-se nestas previsões e preparar as suas escolas e alunos para esse futuro. 

 

  

 
11 Traduzido do original. (Jukes & Schaaf, 2019, p.83) 
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