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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO ENSINO 
E FORMAÇÃO 
Vitor Santos1, Henrique Mamede2, Paulo Faroleiro3, Filipe Montargil4 e 
Ana Maria Evans5 

Resumo 
Fruto do acelerar do processo de transformação digital estamos presentemente a 
assistir a uma enorme mudança no ensino e na formação. Esta mudança evidencia-
se na desmaterialização de processos e conteúdos, mas tem também um forte 
impacto na forma como se processa o ensino e a formação, nomeadamente, 
provocando alterações nos processos pedagógicos. Neste artigo, e com este 
contexto, procura-se analisar a corrente transformação digital no ensino e 
identificar os seus principais problemas e desafios. 

 Palavras-chave: Transformação Digital; Ensino; e-learning; Social learning 

Introdução 
A transformação digital é normalmente entendida como sendo a mudança associ-
ada à aplicação das tecnologias digitais a todos os aspetos da nossa sociedade. 
Implica a aposta criativa e inovadora na desmaterialização de recursos e proces-
sos. Obriga a uma nova abordagem e a formas superiores de alfabetização digital. 

Uma das áreas onde a transformação digital já tem e, previsivelmente, terá no 
futuro maior impacto é a do ensino e formação. Também, nesta área estamos a 
assistir à desmaterialização dos recursos em virtude da digitalização e distribuição 

                                                                    
1 Universidade Nova de Lisboa, Portugal, vsantos@novaims.unl.pt 
2 INESC-TEC -Universidade Aberta, Portugal, hsmamede@gmail.com 
3 Universidade Nova de Lisboa, Portugal, paulo.faroleiro@novasbe.pt 
4  ESCS (Escola Superior de Comunicação Social – Instituto Politécnico de Lisboa) e ICML (Instituto de 
Comunicação e Media de Lisboa), Portugal, fmontargil@escs.ipl.pt 
5 Nova Information Management School (Nova IMS), a.evans@novaims.unl.pt 
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dos mesmos, e dos processos ligados ao ensino, sejam eles pedagógicos ou de 
gestão.  

No presente artigo, abordamos de forma estruturada a problemática da transfor-
mação digital no ensino, procurando analisar a situação atual e antever o futuro. 

Transformações na pedagogia e formas 
de ensino 
A progressiva transformação digital dos processos pedagógicos trouxe, por ela 
mesma, alterações às formas e paradigmas de ensino tradicionais. Primeiro com o 
aparecimento do e-learning, depois com as comunidades de aprendizagem virtuais 
e, nos nossos dias, com a Web 2.0 e a generalização da utilização de redes sociais, 
na partilha global de conhecimento. 

e-learning 
O e-learning permite ser usado como sistema de educação à distância, exclusiva-
mente online, ou para apoio a atividades presenciais das salas de aulas, expan-
dindo as interações da aula para além do espaço e do tempo, do face a face ou para 
suporte a atividades de ensino semipresenciais.  

A educação online, educação à distância (EAD) e e-learning são termos comuns, 
porém não são sinónimos. A educação à distância pode ser realizada com recurso 
a diferentes meios: correio postal ou eletrónico, rádio, televisão, fax, computador, 
internet, entre vários outros, e a técnicas que permitam a comunicação e estraté-
gias educativas. Baseia-se tanto na noção de distância física como na flexibilidade 
temporal e espacial do aluno [Santos 2000]. 

Segundo Maria João Gomes (Gomes, 2005), do ponto de vista tecnológico o e-
learning está associado, e tem como suporte, a Internet e os serviços de publicação 
e comunicação que esta disponibiliza, e sob ponto de vista pedagógico implica a 
existência de um modelo de interação entre professor-aluno a que, em alguns 
casos, acresce um modelo de interação entre aluno-aluno. Recorrer ao ensino à 
distância como instrumento de democratização e universalização do acesso à 
formação e ao conhecimento, aumentando a dimensão da oferta da formação e 
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sem perda de qualidade constitui um desafio aliciante. O e-learning é uma boa 
alternativa para pessoas que têm dificuldade de locomoção, como é o caso dos 
idosos e dos acamados (Rocha 2016). 

 A utilização de qualquer forma de ensino à distância nunca pode perder de vista 
as preocupações pedagógicas e sociais necessárias a concretização da boa 
formação e de uma aprendizagem efetiva. 

Terry Anderson, Liam Rourke, Randy Garrison e Walter Archer (Anderson et al, 
2001) delinearam três papéis críticos a serem desempenhados pelos formadores 
para obter uma presença de ensino efetiva. Como se ilustra na Figura 1, os papéis 
sugeridos, presença social, presença cognitiva e presença de ensino, se 
desempenhados em simultâneo podem interagir de forma a criar uma boa 
experiência de ensino.   

 
 Figura 1 –  Presença efetiva do professor –  Adaptado de (Anderson, T., 2003) 

O ensino à distância deve ser mais que a própria tecnologia ou o conteúdo que ela 
carrega. Deve também concentrar-se em fatores vitais para o sucesso, que 
incluem a criação de uma cultura de aprendizagem, a preparação de um suporte 
de liderança real, o desenvolvimento de um modelo de negócio sustentável e o 
apoio de toda a instituição à mudança.  
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Ensinar à distância significa: organizar situações de aprendizagem, planear e 
propor atividades, disponibilizar materiais de apoio com uso de diferente media e 
linguagens, incentivar a busca de fontes de informação, ter um professor que atue 
como mediador e orientador do aluno, incentivar a realização de experiências, 
provocar a reflexão e a formação de conceitos, promover a aprendizagem do 
aluno.  

Com a utilização deste tipo de ambientes digitais de aprendizagem, o papel do 
professor é redefinido, sendo que este se pode posicionar como um parceiro dos 
seus alunos, um apoiante das suas ideias e propostas e aquele que, caminhando 
com os seus alunos, ajuda a descobrir alguns dos novos caminhos. São provocados 
no aluno novos sentimentos que o possam despertar para as vantagens da 
aprendizagem conjunta, ganhando prazer na escrita para preservar o 
pensamento, da leitura para compreender as ideias dos outros e da comunicação 
para partilhar e da realização conjunta de atividades colaborativas. Desenvolve-se 
a consciência de que se é lido para partilhar ideias, saberes e sentimentos e não 
apenas para ser corrigido (Almeida, 2003). 

Assim, participar num curso à distância com um ambiente de aprendizagem digital 
e colaborativo pode significar uma aventura de imersão num mundo virtual, onde 
a comunicação se dá, essencialmente, pela leitura e expressão dos pensamentos, 
por meios didáticos textuais e multimédia e por todas as formas de comunicação 
tecnicamente mediadas. Significa conviver trocar ideias e experiências, simular, 
testar hipóteses, resolver problemas e lidar com novas situações. Cada 
participante tem oportunidade de percorrer o seu caminho, criando conexões 
entre informação existente, tornar-se recetor e emissor de informação, leitor, 
escritor e comunicador.  

A divulgação do e-learning enquanto sistema de ensino e a generalização do uso 
da Internet pelas instituições de ensino e pelas empresas provocou naturalmente 
a discussão sobre a real eficácia desta abordagem e também uma pergunta: o e-
learning substitui o ensino presencial?  O e-learning não representa apenas uma 
abordagem alternativa ao ensino presencial quando este não se possa realizar. 
Tanto o e-learning como o ensino presencial apresentam vantagens e desvanta-
gens e, por isso, um não deve ser encarado como substituto do outro. 

Não havendo dúvidas quanto à efetividade do ensino à distância e em particular 
do e-learning no domínio cognitivo há, porém, algumas restrições na sua utilização 
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no domínio psicomotor, onde os melhores resultados são alcançados quando o e-
-learning é combinado com atividades presenciais no denominado modelo b-                 
-learning. Nele o domínio afetivo tende a ser trabalhado de forma mais efetiva do 
que na abordagem de e-learning convencional.  O e-learning e o ensino presencial 
combinados sugerem poder atingir melhores resultados. As duas abordagens 
podem, portanto, ser encaradas como complementares e não exclusivas, respei-
tando os seus contextos particulares, na procura da excelência da aprendizagem. 

Comunidades virtuais no ensino 
As Comunidades Virtuais são um fenómeno social na internet. Não existe um 
consenso quanto a uma definição precisa do que é uma comunidade virtual. Para 
o Rheingold (Rheingold, 1996), destacando um dos aspetos mais evidentes, seria 
formada por um ecossistema de subculturas, e possuiria a característica seme-
lhante a uma espécie de colónia de micro-organismos em constante ebulição. 
Ainda segundo o mesmo autor: 

"as comunidades virtuais são agregados sociais nascidos na “Rede” quando os 
intervenientes de um debate o levam por diante em número e sentimento sufici-
entes para formarem teias de relações pessoais no ciberespaço." (Rheingold,1996, 
p.18).  

Deste conceito, podemos destacar alguns pontos que parecem refletir os elemen-
tos básicos apontados por Palacios (Palacios, 1995) na formação do conceito de 
comunidade:  

- O sentimento de pertença;  
- A territorialidade (geográfica e/ou simbólica);  
- A permanência;  
- A ligação entre sentimento de comunidade;  
- O carácter cooperativo e emergência de um projeto comum;  
- A existência de formas próprias para a comunicação;  
- A tendência à institucionalização. 

Lévy (Lévy, 1999) salienta, para além dos pontos já referidos, a construção de um 
projeto comum como elemento agregador e potenciador das dinâmicas sociais 
constituídas nestes espaços de convívio:  

"Uma Comunidade Virtual é construída sobre as afinidades de interesses, de 
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conhecimentos, sobre projetos mútuos, num processo de cooperação ou de troca, 
tudo isso independentemente das proximidades geográficas e das filiações insti-
tucionais." (Lévy, 1999, p. 127)  

A interação entre os participantes nas comunidades virtuais é feita através de 
comunicação localizada num espaço deslocalizado territorialmente, sem que exis-
tam, normalmente, suportes físicos que sirvam de referência.  

Estas características de interação e comunicação das comunidades virtuais indi-
ciam um ambiente adequado à aprendizagem e um potencial grande valor educa-
cional pelo que a utilização de modelos de comunidades pode dar um importante 
contributo para o ensino (Santos 2009). A base desta argumentação estrutura-se 
nas características sociológicas e tecnológicas das comunidades virtuais e nos 
modelos de aprendizagem construtivistas.  

Sempre que se fala em inovação na educação, a palavra comunidade tornou-se 
obrigatória. Contudo, apesar desta evidência linguística, não é claro quais as ca-
racterísticas, pressupondo-se que existem algumas, que ligam os dois termos. Esta 
confusão é, sobretudo, comum nas comunidades virtuais onde, apenas fazendo 
um registo, escrevendo uma password ou pagando uma inscrição, qualquer pessoa 
que visite um Website se torna, automaticamente, um “membro” da comunidade. 
A ser verdade isso significaria que um qualquer grupo de pessoas, agrupadas num 
espaço físico ou virtual, formariam automaticamente uma comunidade.  

Não se sabe muito sobre o valor educacional de utilizar modelos de comunidades 
para apoiar a aprendizagem. Para Hewitt, (Hewitt, 2004, pág. 210) uma comuni-
dade de conhecimento – KBC (Knowledge Building Community) – é um tipo de 
comunidade de prática caracterizada por:  

- Partilha de conhecimento valores e crenças 
- Pontos comuns de vivência entre os membros 
- Interdependência mútua 
- Mecanismos para reprodução 
- Práticas comuns  
- Oportunidades para interações e participação 
- Relações pessoais significativas 
- Respeito por diferentes perspetivas e por minorias 

Nas comunidades de investigação académica é fácil perceber que se espera que os 
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seus membros, no seu dia a dia, realizem um trabalho contínuo na produção de 
novo conhecimento, por exemplo: escrever artigos, recolher dados, fazer apresen-
tações em conferências e desenvolver projetos de pesquisa (Borges 2017). No caso 
de se querer transformar uma sala de aula numa comunidade de conhecimento, 
isso obriga a uma mudança complexa nas regras da aula e dos papéis tradicionais 
dos professores e alunos. Para os estudantes o desafio já não é apenas completar 
as tarefas indicadas pelos professores, mas sim colaborar ativamente na definição 
e resolução de problemas do seu interesse, desenvolver planos, aceitar desafios 
intelectuais, sintetizar ideias e trabalhar com os outros.  

O desenho das comunidades de aprendizagem, apesar de ser algo distinto 
conforme o tipo de comunidade (ensino formal, desenvolvimento profissional, 
criação de conteúdos científicos) tem considerandos comuns. Segundo Cuthbert 
(Cuthbert, 2001, pág. 215), os considerandos comuns para desenhar com sucesso 
comunidades de aprendizagem são:  

- Suportar as práticas atuais e as tarefas diárias dos participantes 
- Recolher experiências e representá-las de forma acessível e equilibrada 
- Disponibilizar uma framework para guiar o processo de aprendizagem 
- Representar as entidades dos membros da comunidade. 

Estas estratégias de desenho encorajam os membros da comunidade a partilha-
rem as suas ideias, aceitarem as ideias dos outros e refinarem o seu próprio conhe-
cimento, integrando o ponto de vista dos outros. 

Os estudos sobre o desenvolvimento cognitivo humano relevam a importância dos 
contextos de aprendizagem em geral, e da importância do grupo e, essencial-
mente das trocas afetivas das relações interpessoais, como fatores determinantes 
ao sucesso das aprendizagens.  

Há muito que a célula familiar está identificada como a primeira comunidade de 
aprendizagem, onde as interdependências emocionais são o contexto das mudan-
ças de desenvolvimento necessárias, para os mais jovens (Piaget) e para os Adultos 
(Baltes). 

Social-learning 
No presente, sob o ponto de vista do ensino e aprendizagem a Web 2.0, é apon-
tada como sendo potenciadora de uma nova visão na qual o aluno é capaz de 
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encontrar nos diversos espaços do universo da Web 2.0 um conjunto de informa-
ções contraditórias dos conhecimentos obtidos nos processos de aprendizagem 
formais (Tavares 2004). Esta característica induz a discussão contínua dos factos, 
temas, assuntos tendo, por um lado a visão da existência de uma base comum de 
conhecimentos formais e por outro a reflexão conjunta em comunidade. Nesta 
realidade, onde os papéis do professor e do estudante (entre quem ensina e quem 
aprende), se tornam difíceis de distinguir, traz também a necessidade de novas 
formas de compreender, descrever e explicar a aprendizagem e os modos como 
ela se desenvolve.  

Também, numa altura em que as redes sociais conquistaram o seu espaço no quo-
tidiano da nossa sociedade, não podemos ignorar as suas potencialidades no que 
respeita à aprendizagem colaborativa (Junsang 2011; Matthew 2010; Mota 2009). 
Acompanhar a aceitação pelos cibernautas destes novos espaços de comunicação, 
como é exemplo o Facebook, e perceber se estes utilizadores estarão, também, 
motivados a participar e tirar proveito destas plataformas, enquanto facilitadoras 
da sua aprendizagem parece ser uma questão relevante. 

Em 2004 George Siemens (Siemens, 2004) propõe o «Conectivismo» como sendo 
uma nova teoria da aprendizagem para a era digital.  O “Conectivismo“ tem por 
principal asserção que o conhecimento está distribuído numa rede de conexões e 
que, desse modo, a aprendizagem consiste na capacidade de construir essas redes 
e circular nelas (Downes, 2007). É nesta envolvente, onde o aprendente está no 
centro de tudo, que foi gerado o embrião do que viria a ser, pouco tempo depois, 
denominado por ambiente pessoal de aprendizagem (Personal Learning 
Environment). 

Neste contexto é possível equacionar novos cenários para o e-learning, cenários 
esses que passam pela substituição das plataformas tradicionais de apoio ao 
ensino e aprendizagem (LMS – Learning Management System) por outras platafor-
mas com arquiteturas distintas, onde os alunos possam utilizar as ferramentas 
com que lidam diariamente para comunicar e interagir em ambientes não formais 
ou informais.  

O Social learning (s-learning) ou e-learning na web 2.0 pode ser caracterizado por 
uma maior autonomia dos estudantes na procura do conhecimento, no exercício 
do contraditório e pela forte e intensa interação com outros estudantes e profes-
sores. Esta aprendizagem ativa, baseada na criação, na comunicação e na partici-
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pação em comunidades, é muito adequada ao perfil do estudante atual que é, na 
sua maioria, um utilizador avançado da internet e um participante ativo em redes 
sociais. Nesta forma de aprendizagem, evidencia-se um deslocamento do controlo 
para os estudantes, em abordagens pedagógicas centradas neles e nas suas 
expectativas, necessidades e características. (Mota, 2009).  

O s-learning possibilita a criação de ambientes de aprendizagem mais personaliza-
dos e adaptados ao estilo de cada formando; permitem que o professor/tutor 
tenha à sua disposição uma panóplia de ferramentas gratuitas para a comunicação 
e apoio à aprendizagem; promove a integração do grupo em comunidades virtuais 
que partilham os mesmos interesses e necessidades (Bottentuit & Coutinho, 
2008).  Segundo Downes (Downes, 2006), no s-learning, entende-se a Web como 
sendo um espaço de participação, partilha e colaboração, uma porta aberta para a 
construção de aprendizagem mais abertas e flexíveis em que o formando constrói 
e reconstrói o seu próprio percurso. 

A implementação de um curso de s-learning pode ser efetivada com suporte em 
qualquer rede social que permita a existência de grupos privados, por exemplo no 
Facebook (Santos 2014). 

Estratégia de ensino 
Existem vários modelos e estratégias de ensino em Social-learning. Um modelo 
comum é que se se descreve em seguida.  

Cada curso tem dois momentos presenciais, um no início do curso, de apresenta-
ção e outro no final, de avaliação. A sessão inicial tem como objetivos propiciar um 
momento de contato físico entre os participantes, antes da iteração virtual, e 
explicar o funcionamento do curso, ajudando a inclusão na rede social de cada 
pessoa, nomeadamente: 

- Caso, não exista, criar conta para cada participante 
- Incluir a pessoa no grupo privado” Curso xxxxx” 
- Aceitar o convite para integrar o grupo ”Curso xxxxx” 
- Convidar a que cada participante faça, pelo menos, um post de 

apresentação pessoal durante a 1ª semana 

Depois da semana inicial o professor lança, dentro do grupo privado, os tópicos e 
subtópicos do curso de acordo com a sequência do plano do curso introduzindo 
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posts sobre as matérias e estimulando os alunos a responderem e 
complementarem cada tópico com a inserção de comentários e de material de 
suporte às matérias (por exemplo links, textos, imagens e vídeos).  

Os conteúdos das matérias podem ter várias formas e profundidade: podem ser 
livros, textos ou artigos académicos, filmes, citações, ou apenas observações em 
frases curtas. Caso o professor pense que é necessário aprofundar mais algum 
tema, pode completar os conteúdos ou lançar novos desafios ao grupo pedindo a 
realização de trabalhos ou de resolução de casos relacionados com o tópico por 
parte dos alunos.    

Após a conclusão de cada tópico, o professor cria uma página numa wiki (ex: google 
docs) com as conclusões e contributos de todos, filtrada de acordo com o que é 
aceite sobre o ponto de vista da ciência e do conhecimento na área, e onde todos 
os alunos têm acesso de leitura e de escrita. 

A sessão presencial final, de avaliação, corresponde à realização de uma prova de 
avaliação escrita sobre as matérias do curso. 

Na figura 2 apresenta-se um digrama com a estrutura geral de um curso segundo 
este modelo. 

 
Figura 2 –  Modelo de s-learning   
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A experiência de implementação do modelo desenhado permite verificar a sua 
operacionalidade e observar que o Social Learning nos coloca perante um cenário 
que abre as portas à redefinição do papel de estudante/formando e de 
professor/formador. Este novo posicionamento permite a aquisição de 
competências que, no limite, ultrapassam largamente o âmbito estrito dos 
modelos de aprendizagem tradicionais ao mesmo tempo que minimiza 
drasticamente os custos fixos do ensino e formação. Adicionalmente é ainda de 
sublinhar o facto da integração num grupo privado numa rede social poder 
potenciar a criação de sentimento de pertença e de espírito de grupo e permitir 
que o grupo e contexto de aprendizagem perdure no tempo enquanto cada um 
dos elementos assim o quiser. 

Digitalização de conteúdos 
É do conhecimento comum que hoje, todos ou quase todos os conteúdos podem 
ser encontrados na internet. Filmes, musicas, livros, artigos, imagens …. Por mais 
modernos ou mais antigos que sejam os os conteúdos o mais provável é que 
tenham uma vida digital.  Alguns conteúdos, muito provavelmente, já só tem uma 
“vida” digital não existindo fisicamente e nunca, provavelmente, irão ter uma vida 
física.   

A transformação digital segue imparável! Estamos na era da digitalização!  Este 
facto tem particular interesse para o ensino pois permite a democratização do 
acesso aos conteúdos, reduz custos e aumenta a velocidade de disseminação do 
conhecimento. O caso dos Massive Open Online Course (MOOC) é um muito bom 
exemplo. Contudo, também acarreta alguns problemas, nomeadamente no que 
respeita aos direitos de autor e às formas de confirmação da veracidade das fontes 
e suportes pedagógicos. 

A transformação digital dos materiais de suporte ao ensino teve como principal 
impulsionador o e-learning. De facto, o interesse e investimento colocados, 
durante as últimas décadas nas tecnologias de e-learning despoletaram uma 
competição feroz por cota de mercado. Tal facto propiciou o aparecimento de 
produtos de diferentes tipos e qualidade. Nessa fase embrionária, de natural 
imaturidade, a maior parte desses produtos apresentava fraca qualidade, tanto ao 
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nível das ferramentas (nomeadamente as de autor, de gestão de conteúdos e de 
colaboração síncrona) como nos conteúdos disponibilizados.  

Nessa altura, os conteúdos eram fortemente inspirados nos utilizados no ensino 
presencial, muitas vezes com mera digitalização dos mesmos e 
consequentemente apresentando falta de interatividade e desenho inadequado 
ao e-learning. Tudo isto motivou algum desencorajamento nos utilizadores e 
empresas investidoras no e-learning, mas rapidamente se chegou à conclusão que 
um dos fatores chave que influenciava negativamente a qualidade da oferta de e-
learning era a ausência de normas na construção destes produtos, que permitissem 
a interoperabilidade e consequente integração de tecnologias. 

Foi por isso, necessário procurar a uniformização das soluções para o ensino à 
distância e avançou-se para a criação de normas de interoperabilidade. O surgi-
mento destes padrões/normas de e-learning permitiu às empresas interessadas 
em adotar, o mesmo melhorar consideravelmente a compatibilidade entre o con-
teúdo e os LMS e passar a contar com parâmetros mais objetivos para a escolha 
de tecnologias estáveis. Em 2000 o U.S. Department of Defense (DoD), que vinha 
há longos anos a investir em diferentes sistemas de gestão de aprendizagem, na 
tentativa de partilhar conteúdos de cursos dos diferentes sistemas de gestão, 
decidiu criar um modelo para a normalização de conteúdos de e-learning, chamado 
Sharable Content Object Reference Model, ou SCORM. A norma SCORM foi durante 
muito tempo a norma mais popular no e-learning. A sua sucessora, a norma Expe-
rience API (xAPI), permite contornar algumas das desvantagens do SCORM, por 
exemplo ter e-learning fora de browser e ter e-learning em aplicações móveis 
nativas. 

Contudo, fora do contexto do e-learning existem muitos outros conteúdos digitais 
em múltiplos formatos que, em conjunto com as tecnologias adequadas são 
passiveis de ser utilizados no ensino. 

Uma outra vertente de inovação prende-se com a utilização de tecnologias da 
internet, quer na sua vertente de conectividade, quer na sua vertente de 
mobilidade. 

Um exemplo de utilização inovadora é a integração de sistema moveis, 
tipicamente tablet, e os sistemas LMS de apoio ao ensino, em sala, onde os alunos 
têm a possibilidade de interagir e colaborar no espaço aula em termos de resposta 
a questionários, sistemas de votação em tempo real, acesso a conteúdos 
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interativos de forma individual, e fundamentalmente colaborar interactivamente 
entre si e com o docente, através da plataforma LMS. 

Um outro exemplo de utilização disruptiva das novas tecnologias, nomeadamente 
de videoconferência e telepresença, é o de alargar o espaço-sala para fora do limite 
físico da sala através do streaming de vídeo, e nomeadamente em casos mais 
disruptivos, a possibilidade de interação dos alunos remotos com a restante classe, 
quebrando a barreira espacial tradicional e permitindo novas envolventes de 
aprendizagem muito para além do espaço físico. 

Um exemplo mais avançado é o da utilização das tecnologias da internet e de 
virtualização para permitir o ensino através da visualização, do contacto e, até, a 
interação remota com locais geograficamente afastados – por exemplo, locais 
históricos (presentes ou passados), bens culturais, planetas remotos….   

Esta forma de interação avançada, com crescente proliferação, pode ser obtida 
pelo recurso às denominadas tecnologias de realidade virtual. Em particular, as 
tecnologias totalmente imersivas onde tudo são objetos virtuais, permitem que o 
estudante tenha (“viva o”) contacto com locais remotos e com os outros 
estudantes como se estivesse presente fisicamente. Tal tecnologia configura-se 
como sendo uma peça importante na promoção da democratização da cultura, 
fomentando a ampliação do acesso aos bens culturais. Por exemplo, permitindo 
que um estudante de história da arte indiano, com poucos recursos financeiros 
faça uma “visita de estudo” ao Metropolitan Museum of Art sem ter que sair da sua 
casa nos antípodas da América. Também as tecnologias de realidade aumentada 
(Augmented Reality), onde existe imersão no mundo real com adição de elementos 
virtuais, permitem obter informação complementar com velocidade quase 
instantânea sobre os objetos físicos. 

Mais do que o foco numa única tecnologia disruptiva, recorrer a combinações e 
integrações de diferentes tecnologias e abordagens, permite a disrupção com o 
status quo e desenvolver novas formas e mecanismos de aprendizagem, mais 
colaborativas, integrativas e democratizantes. 
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Conclusão 
As tecnologias de informação e de comunicação encontram-se sempre em 
constante e acelerada evolução. Apesar de ser sempre difícil fazer qualquer 
previsão nestas matérias é notório o facto de que presentemente as tecnologias 
sem fios, telemóveis e dispositivos portáteis terem ganho a primeira fila do uso no 
dia a dia. Também a transformação digital parece ter chegado para ficar, não como 
uma moda passageira, mas como uma nova realidade de acesso a informação e de 
execução de novos processos, transformadora através de mecanismos 
disruptivos, de desintermediação e reintermediação. Impacta as pessoas, as 
empresas e o estado, alterando em maior ou menor escala a forma como se fazem 
as coisas. 

Sob o ponto de vista educacional, e à medida que a transformação digital progride 
e quebra as barreiras do espaço e do tempo, o designado time shifting e space 
shifting, as possibilidades educacionais tornam-se ilimitadas. Isso pode significar 
uma mudança drástica no ensino e na aprendizagem baseada em papel, obviando 
a dificuldade no acesso a livros, ou facilitando a execução de exercícios, trabalhos 
e provas de conhecimento. Novas aplicações, disponíveis através de pequenos 
dispositivos, abrem a possibilidade de usar o wireless para distribuir documentos, 
gráficos e vídeos aos utilizadores, não interessando o sítio onde estes se 
encontram. O ensino tornar-se-á mais democrático e eficiente e será 
potencialmente universalmente acessível. 
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