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“Quaisquer meios de comunicações ou mídias são inseparáveis das suas formas de socialização e 

cultura que são capazes de criar, de modo que o advento de cada novo meio de comunicação traz 

consigo um ciclo cultural que lhe é próprio.” 

(Santaella, 2002) 

Resumo 
O presente artigo foca-se na reflexão sobre a aprendizagem do século XXI, com especial destaque para 
a comunicação online enquanto elemento norteador de uma aprendizagem enquadrada no contexto 
social e educativo da sociedade em rede em que vivemos. O percurso metodológico foi a revisão de 
literatura, com o propósito de se alcançarem os objetivos do artigo, triangulando a informação reunida. 
Foram aplicados questionários no Google Forms®, distribuídos na rede social Facebook®, para se 
averiguar a valorização e autenticidade da comunicação online e apurar a fiabilidade, desafios e 
vantagens da aprendizagem online (n=111). Os resultados refletem que o futuro da aprendizagem, 
marcado pelo avanço tecnológico e digital, envolve cenários e estratégias de aprendizagem inovadores, 
com recurso a ambientes próprios da comunicação online, promotores de uma aprendizagem 
colaborativa e inovadora. Neste sentido, a aprendizagem deixa de se limitar a um espaço físico, 
promovendo-se o Elearning e o seu potencial para uma aprendizagem de futuro sucesso. 
 
Palavras-chave: Sociedade em Rede, Aprendizagem do futuro, Comunicação Face a Face, Comunicação 
Online e Educação Online. 

 
 
Abstract 

This article focus on reflection of the 21st century learning, with a particular emphasis on online 
communication as a guiding principle of a framed learning in the social and educational context of the 
network society in which develops. The methodological guideline was content analysis, in order to 
achieve the article's objectives, triangulating the gathered information. Questionnaires were developed 
on Google Forms® and applied on the social network Facebook®, to verify the value and authenticity of 
online communication and ascertain the reliability, challenges and advantages of online learning 
(n=111). The results demonstrated that the future of learning, marked by technological and digital 
advances, involves innovative scenarios and learning strategies, using own elements of online 
communication, promoting a collaborative and innovative learning. Therefore, learning is no longer 
limited to physical space, promoting the Elearning and its potential for future learning success. 
 

Keywords: Network Society, Future Learning, Face-to-Face Communication, Online Communication and 
Online Education. 
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1. Introdução 

Vivemos um momento de trocas intensas e constantes, que alteram e redefinem a forma como a 
sociedade, a economia, a política e a cultura se estruturam e redesenham continuamente. As 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) promoveram uma sociedade em rede (Castells, 1999), 
que passou a exigir novos modelos comunicativos, cada vez mais rápidos e mais próximos. 
O objetivo central deste ensaio é sintetizar as pesquisas desenvolvidas na unidade curricular Psicologia 
da Comunicação Online, do mestrado em Pedagogia do Elearning da Universidade Aberta, Portugal. 
Estas pesquisas debruçaram-se sobre a comunicação e a aprendizagem online, enquanto elemento 
inovador de processos educativos, sem descurar os desafios que estas enfrentam num ambiente social 
que impõe uma renovação educativa, que conjugue a educação formal, informal e não formal. 
Assim, os objetivos específicos deste ensaio são: i) apresentar a evolução do conceito de comunicação; 
ii) sintetizar teorias de suporte à aprendizagem online; iii) averiguar o papel da comunicação online 
para a promoção da aprendizagem online; iv) clarificar elementos e processos de interação da 
aprendizagem online. 
No decorrer da resposta ao desafio lançado pelo Professor Doutor António Quintas-Mendes, docente 
da unidade curricular na qual este ensaio se integra, suscitou-nos a necessidade de aprofundar estas 
questões, mais proximamente das pessoas, o que nos levou a desenvolver um questionário no Google 
Forms® e a aplicá-lo a contactos da rede social Facebook® (n=111). 

2. Contextualização do estudo  

As TIC, nomeadamente as que surgiram associadas à Internet, provocaram um novo conjunto de 
interações e de novos estilos comunicativos. A informação passou a estar à distância de um clique, numa 
dimensão ilimitada (Lévy, 2000). Assistimos hoje à promoção da cibercultura, que coloca cada pessoa 
como elemento capaz de estar presente ainda que ausente e comunicar a uma escala nunca antes vista 
(Lévy, 2000). Neste sentido, não podemos deixar de ponderar, no âmbito deste ensaio, a necessidade 
de uma mudança de paradigma em Educação.  

2.1. Da comunicação face a face à comunicação online 

O conceito de comunicação tem evoluído em consonância com a própria evolução da essência 
humana, até porque a necessidade do Homem se comunicar é uma constante inerente à sua existência 
enquanto ser social.  
Etimologicamente, o conceito de comunicação remete-nos para a interação e troca de mensagens e 
significados através de um código comum.  
Segundo a Enciclopédia Barsa (1990), podemos definir comunicação como 

o processo de troca de mensagens entre duas ou mais pessoas, ou entre dois sistemas. Esse processo 
se verifica através de um ‘meio’ e requer a existência de dois polos, um transmissor e um recetor. O 
meio, também chamado canal, pode ser natural ou mecânico. (p. 438) 

Neste sentido, podemos assumir a comunicação face a face como a forma primária de comunicação 
entre os seres humanos, mas não a única (Defleur & Ball-Rokeach, 1993). O Homem sempre sentiu a 
necessidade de se comunicar de forma cada vez mais rápida e global. Esta ânsia tem sido uma 
evidência nas últimas décadas, nomeadamente com o surgimento da Internet. 
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Contudo, este avanço no conceito de comunicação tem sido alvo de reflexões muitas vezes 
antagónicas, principalmente quando pensamos no possível isolamento social. A comunicação face a 
face é entendida por vários autores como mais fiável e pessoal, enquanto a comunicação online mais 
impessoal e superficial. 
Simmel (1950) reforça a valor do olhar no processo de comunicação, outros remetem para a 
copresença (Boden & Molotch, 1994) e alguns a necessidade dos elementos inerentes à comunicação 
corporal (Krauss & Morsella, 2002), enquanto elementos significativos para um processo de 
comunicação efetivo e de sucesso.  
Não obstante, devemos encarar os novos modelos de comunicação, inerentes às inovações 
tecnológicas e digitais, como integrantes da evolução do próprio conceito de comunicação (Defleur & 
Ball-Rokeach, 1993).  
Para Silverstone (2002), 

precisamos compreender a tecnologia, especialmente as tecnologias da mídia e da informação, 
justamente nesse contexto, a fim de aprender as sutilezas, o poder e as consequências da mudança 
tecnológica. Pois as tecnologias são coisas sociais, impregnadas pelo simbólico e vulneráveis aos 
paradoxos e contradições eternas da vida social, tanto na sua criação como em seu uso. 

Assim, citando Defleur e Ball-Rokeach (1993) 

deve-se ter em mente que estas teorias das transições é uma acumulação, antes de que um relato 
de períodos em série porém distintos. Isto é, nossos ancestrais primitivos aprenderam a usar 
símbolos e sinais muito cedo, e ainda os usamos muito amplamente. A fala e a linguagem foram-lhe 
acrescidas. (…) O uso do computador agora está se disseminando. Assim, a história da comunicação 
humana tem sido de combinação de sistemas de comunicação antes do que de simples passagem de 
um para outro. (p. 24) 

Para Castells (2010), “as fronteiras entre a comunicação dos mass media e todas as outras formas de 
comunicação estão a esbater-se”. Vivemos um marco histórico, marcado por processos de 
comunicação a uma escala nunca antes vista, que permite a difusão do conhecimentos e a formação 
de uma nova sociabilidade sem constrangimentos de tempo e espaço (Farah, 2004; Moran, 2004; 
Castells, 1999), que deve ser utilizada como espaço de crescimento (Turkle, 1997). 

3. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste ensaio utilizámos o método de pesquisa exploratória, levando a cabo 
revisão de literatura sobre a temática da aprendizagem do futuro, recuperando pesquisas levadas a 
cabo ao longo da unidade curricular e a recompilação de intervenções dos colegas de mestrado nas 
suas intervenções pelos fóruns das atividades. 
As palavras-chave pesquisadas no motor de busca da Google® foram: tecnologias da informação e 
comunicação, comunicação face a face, comunicação online e aprendizagem online. Estas palavras-
chave foram procuradas em português e inglês, conciliando-as com o operador booleano and. 
Envolvemos referências, projetos, artigos científicos, blogues e páginas Web.  
Após o levantamento bibliográfico, e a reunião das intervenções pelos fóruns da unidade curricular, 
foram desenvolvidas fichas de leitura, para analisar as fontes sob idênticos critérios de apropriação e 
objetividade, bem como a sua natureza crítica e inovadora. O modelo de fichas de leitura permitiu: i) 
desenvolver o registo da referência bibliográfica completa; ii) registar elementos do texto de uma 
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forma mais simples; iii) realçar conceitos fundamentais das fontes utilizadas; iv) assinalar excertos a 
integrar no presente ensaio; v) abreviar por palavras próprias as noções centrais; vi) triangular a 
informação recolhida com os objetivos específicos da produção do presente ensaio de uma forma 
pessoal. 
O estudo de caso apresentado é formado pela observação e discussão dos dados recolhidos no 
questionário aplicado a contactos da rede social Facebook®, desenvolvido na plataforma Google 
Forms®. Assim, podemos atestar que estamos perante um ‘estudo de caso’, abordagem metodológica 
de investigação direcionada para a exposição, análise e perceção de factos e conjunturas complexas. 
Esta metodologia adequa-se à investigação em Educação, principalmente no que respeita à observação 
e discussão de resultados (Yin, 1994). 

4. Comunicação online e aprendizagem 

Efetivamente, as últimas décadas têm sido caracterizadas por mudanças na forma como interagimos 
e como nos comunicamos. A comunicação mediada por tecnologia revolucionou o conceito de 
comunicação e promoveu uma forma de comunicar mais próxima - a comunicação online. 
Para Anderson (2002), esta nova comunicação “cria uma paisagem eletrónica vasta e misteriosa de 
novos relacionamentos, papéis, identidades, redes e comunidades”.   
O novo espaço social, o ciberespaço, passou a possibilitar a comunicação entre pessoas sem que lhes 
seja exigida a presença física, desmaterializando e desterritorializando, desta forma, o processo de 
comunicação humana (Lévy, 2000). A comunicação online quebrou com os padrões tradicionais do 
tempo e do espaço trazendo um acesso à informação e ao conhecimento incomparáveis na história 
humana (Farah, 2004). 
Neste sentido, Moran (2000, apud Netto, 2014) refere que a grande provocação da educação atual é 
a passagem do modelo pedagógico de base industrial para um modelo que esteja em acordo com a 
sociedade de informação e conhecimento e que promova alunos motivados e integrados no processo 
de aprendizagem (Picciano, 2001, apud Flores, 2014; Mcgrath & Bayerlein, 2013, apud Flores, 2014). 
Para tal, devemos encarar a comunicação online como uma nova e inovadora forma de comunicar, 
com horizontes mais alargados. Logicamente, existem diferenças de comportamento social entre a 
comunicação face a face e a comunicação online, mas estas atenuam-se com o tempo (Quintas et al, 
2010), uma vez que dispomos, cada vez mais, de ferramentas para uma comunicação efetiva. A 
comunicação online surge, cada vez mais, como um canal de comunicação eficiente e promotor de 
relações sociais e de aprendizagens altamente significativas. 
É neste pressuposto que Moran (2004) aponta que “a educação de milhões de pessoas não pode ser 
mantida na prisão, na asfixia e na monotonia em que se encontra. Está muito engessada, previsível, 
cansativa”. A aprendizagem online assume-se como modalidade de ensino-aprendizagem que recorre 
à utilização das novas tecnologias, com especial destaque para as tecnologias da Internet, para 
estratégias de comunicação e colaboração, promotoras de um ambiente de aprendizagem de futuro 
efetivo e de sucesso. 

4.1. Da distância  

Desde a Grécia Antiga, a educação envolve proximidade física de docentes e discentes. A tendência 
para estabelecer dicotomias, reforçada pela hegemonia do modelo cartesiano-mecanicista que 
imperou do século XVIII a meados do século XX, quando ocorreu a universalização do acesso à escola, 
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consagrou a proximidade física como requisito para a aprendizagem e, por outro lado, a distância 
como um déficit a ser superado. (Guadagnin et al, 2003, p. 02) 

Juntamente com os conceitos de comunicação e aprendizagem online, surge o de distância física, 
muitas vezes considerado como um entrave a uma comunicação e/ou aprendizagem de sucesso. 
Contudo, as novas tecnologias têm tido em conta esta problemática e têm vindo a desenvolver um 
conjunto de meios interativos que promovem a diminuição da sensação de distância. 
A necessidade de proximidade é inerente à condição social do ser humano e, neste sentido, vários 
autores refletem sobre esta temática aquando de pesquisas sobre a comunicação e aprendizagem 
online.  
É neste contexto que surge o conceito de ‘distância transacional’, que demonstra que quanto maior é 
a distância, maior é a liberdade, autonomia e responsabilidade do aluno (Moore, 2007). Assim, este 
conceito é um pilar na promoção da motivação dos alunos, epicentro de todo este processo de 
aprendizagem. Este conceito reflete a sua clara distinção com o de distância física e se aproxima de 
distância pedagógica. 
Um processo de comunicação e aprendizagem online baseia-se no diálogo educacional desenvolvido, 
promotor das interações (aluno-conteúdo, aluno-professor e aluno-aluno), bem como na estrutura do 
próprio processo de aprendizagem e do material didático utilizado (Moore, 1993).  
De notar as referências à estrutura de um processo de aprendizagem online de sucesso: apresentação; 
envolvimento do aluno; incentivo à investigação crítica; orientação e assistência; planeamento e 
organização para a construção de conhecimento prévio do aluno (Moore, 1993). 
Reestruturado nas tecnologias do século XXI, o conceito de distância transacional evidencia a 
importância da comunicação e da aprendizagem online como processo de aprendizagem inovador e 
congruente com as exigências da sociedade em rede em que vivemos. 
É, portanto, um conceito fundamental para cenários de aprendizagem uma aprendizagem de futuro 
efetiva e de sucesso. 

4.2. Da abordagem pedagógica 

O processo de aprendizagem baseado na comunicação online requer a definição, planeamento, 
metodologias e estratégias pedagógicas especificamente delineadas para esta modalidade.  
É aqui fundamental refletirmos sobre o ‘Modelo de Comunicação de Inquirição’, que se avoca como 
modelo teórico para cenários de aprendizagem online. Garrison, Anderson e Archer (2000) apontam 
este modelo para a perceção da comunicação online enquanto elemento de uma modalidade de 
ensino ajustada às exigências atuais. Esta abordagem pedagógica foi posteriormente desenvolvida por 
Garrison e Anderson (2003), que apontam que a aprendizagem online permite, pelo recurso à 
comunicação online, a operacionalização de uma comunidade crítica de estudantes, promotora de 
uma verdadeira ecologia de aprendizagens significativas. 
O ‘Modelo de Comunidade de Inquirição’ descreve três presenças essenciais para que aconteça uma 
experiência educativa de sucesso: social, cognitiva e de ensino. No que respeita à presença social, 
podemos referir que regula a diminuição de distância física e de isolamento social, contribuindo para 
a promoção do sentimento de pertença a comunidades virtuais de aprendizagem. As atividades 
colaborativas promovem o sentimento de pertença efetivo a uma comunidade de aprendizagem e 
desenvolvem elos sociais significativos (Haythornthwaite, 1998). Quanto à presença cognitiva, esta 
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assume-se como capacidade de se construir um conhecimento efetivo. A presença de ensino projeta 
a avaliação da satisfação e do conhecimento efetivamente construído e consolidado. 
Torna-se aqui fulcral apontar que esta abordagem pedagógica se atribui com inspiração 
socioconstrutivista, que promove a construção colaborativa das aprendizagens. 

 

4.3. Das Interações 

As interações são a base de qualquer processo de aprendizagem, seja ele presencial ou online.  
Como referido anteriormente, Moore (1989) traçou três tipos de interação, consideradas como 
fundamentais para o desenvolvimento de um processo educativo de sucesso. 

Citando Moore (1989), 

educators need to organize programs to ensure maximum effectiveness of each type of interaction, 
and ensure they provide the type of interaction that is most suitable for the various teaching tasks 
of different subject areas, and for learners at different stages of development. 
The main weakness of many distance education programs is their commitment to only one type of 
medium. (Moore, 1989, p. 3) 

Anderson (2004) completa esta teoria de interações somando-lhe mais três: professor-professor; 
professor-conteúdo; conteúdo-conteúdo. Note-se que esta visão mais alargada do autor é possível pela 
visão mais alargada das potencialidades da tecnologia. 
É neste sentido que uma teoria de equivalência de interações se desenvolve em duas linhas: uma 
aprendizagem online efetiva desenvolve-se com base numa interação de qualidade; quando as 
interações se desenvolvem, a experiência educacional é mais satisfatória, mas nem sempre mais 
eficiente. 
Seguindo Miyazoe (2012), nenhuma das interações se assume com maior importância, antes é 
necessário eu a que se desenvolva seja de qualidade e adequada às especificidades do contexto de 
aprendizagem em que se desenvolve, tendo em conta questões culturais, sociais e económicas 
(Anderson & Dron, 2010). São fundamentais as atividades que são propostas, já que influenciam 
sobremaneira essa comunicação e essa interação (Preece, 2000). Não obstante, devemos relembrar 
que o domínio da tecnologia é essencial para a aprendizagem online, mas o pilar é a pedagogia, já que 
a tecnologia é o meio para que a aprendizagem se desenvolva (Anderson & Dron, 2010). 

5. Um estudo de caso 

Partindo do exposto, e da natureza das pesquisas efetuadas, surgiu-nos a necessidade de levar a cabo 
um simples estudo para conseguirmos ilustrar e atestar alguns dos conceitos explicitados. O ponto de 
partida para este estudo de caso foi a visão de Silva (1999), no que respeita à conceção da Internet 
como um lugar antropológico: 

Este novo espaço com áreas de privacidade - um novo mundo virtual ou mundo mediatizado - é um 
suporte aos processos cognitivos, sociais e afetivos, os quais efetuam a transmutação da rede de 
tecnologia eletrónica e telecomunicações em espaço social povoado por seres que (re)constroem as 
suas identidades e os seus laços sociais nesse novo contexto comunicacional. Geram uma teia de 
novas sociabilidades que suscitam novos valores. Estes novos valores, por sua vez, reforçam as novas 
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sociabilidades. Esta dialética é geradora de novas práticas culturais. 

O desenvolvimento deste estudo de caso, com o questionário aplicado, foi norteado pelos seguintes 
objetivos: i) identificar a faixa etária dos participantes (1 pergunta de resposta fechada); ii) averiguar 
sobre a valorização da comunicação online (7 perguntas de resposta fechada); iii) analisar o 
reconhecimento da aprendizagem online (6 perguntas de resposta fechada e uma pergunta de 
resposta aberta). Os dados obtidos, num total de 111 respondentes, foram alvo de uma análise 
estatística descritiva, que apresentamos no subponto seguinte. 

5.1. Apresentação e discussão de resultados 

Relativamente à faixa etária dos participantes, verificámos que a população que participou deste 
questionário é uma população jovem, na sua maioria entre os 36 e os 45 anos (n=47) e os 26 e os 35 
anos (n=39). 
Quando questionados sobre a valorização destes tipos de comunicação (gráfico 1), a grande maioria 
(55%) revelam que ambas as formas de comunicação são úteis. Contudo, é de notar que somente 4% 
dos participantes valorizam a comunicação online, o que deixa antever alguns mitos que surgem 
normalmente associados a esta forma de comunicação e uma confirmação a desconfiança face a 
comunicação virtual já evidenciada em Locke (2000): 

O problema reside na natureza da comunicação humana. Pensamo-la como um produto do espírito, 
mas é feita por corpos: movimentos faciais, tons de voz, movimentos corporais, gestos de mão (…) 
Na Internet, o espírito está presente, mas o corpo está ausente. (Locke, 2000 apud Giddens, 2004, p. 
101) 

Gráfico 1 – Níveis valorização da comunicação (n=111). 

No que respeita à veracidade da comunicação face a face (gráfico 2), quando comparada com a 
comunicação online, a grande maioria é da opinião de que a comunicação presencial é mais verdadeira 
do que a aprendizagem online (n=82) e qua comunicação face a face não tenderá a tornar-se obsoleta 
(n=78 – gráfico 3). 
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Quando interrogados sobre os meios de comunicação online utilizados (gráfico 4), a grande maioria 
refere ter perfil na rede social Facebook® (n=107) e Instagram® (n=58).  
A sua utilização (gráfico 5) é, na sua maioria, para buscar informações variadas (n=95), partilhar 
informação (n=90) e Lazer (n=81). Note-se que 80 participantes referem conhecer pessoalmente as 
pessoas com quem comunicam virtualmente (gráfico 6), mas é aqui interessante referir que 90 
participantes têm em consideração aquilo que os outros utilizadores possam pensar, uma vez que não 
publicam conteúdos que possam colocar em causa a sua imagem (gráfico 7). Podemos aqui 
redirecionar a questões de transparência e autenticidade das publicações encontradas nas redes 
sociais.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Níveis de veracidade da comunicação 
face a face comparada com a comunicação online 
(n=111). 

Gráfico 3 – Possibilidade de obsoletismo da 
comunicação face a face (n=111). 

Gráfico 4 – Meios de comunicação online utilizados 
(n=111). 

Gráfico 5 – Principais finalidades d utilização de 
redes sociais (n=111). 

Gráfico 6 – Contacto presencial com 
pessoas das redes sociais (n=111). 

Gráfico 7 – Autenticidade das 
publicações nas redes sociais (n=111). 
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Gráfico 8 – Níveis de eficácia da aprendizagem 
online (n=111). 

Gráfico 9 – Níveis de fiabilidade da aprendizagem 
online (n=111). 

Questionámos também a eficácia (gráfico 8) e a fiabilidade (gráfico 9) da aprendizagem online. Neste 
contexto, verificámos que a grande maioria considera a aprendizagem online igualmente eficaz (n=58), 
mas é de notar que apenas uma pequena percentagem a considera mais eficaz (n=4). No mesmo 
sentido, a grande maioria considera-a igualmente fiável (n=66).  

  

 

 

 

 

 

 

Estes dados transmitem um crescendo no reconhecimento da aprendizagem online, mas denotam 
ainda alguns tabus que devem ser combatidos para caminharmos para uma aprendizagem mais 
acreditada e reconhecida.  
Neste sentido, os participantes foram convidados a identificarem desafios com os quais a 
aprendizagem online se debate e os resultados fora (gráfico 10): 

 
Gráfico 10 – Principais desafios que se colocam à aprendizagem online (n=111). 

Numa breve análise, rapidamente identificámos que o isolamento do aluno é o desafio mais referido 
pelos participantes (n=90), bem como a falta de reconhecimento de um curso online (n=58). Devemos 
estar aqui alerta para estes desafios e definir um conjunto de estratégias eu ajudem a combate-los e 
ultrapassá-los. Verificámos também que 66 participantes nunca frequentaram um curso online, e dos 
45 que já frequentaram um curso online apresentam níveis satisfatórios de conclusão. 
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No que concerne às vantagens elencadas, obtivemos os seguintes resultados (gráfico 11):  

Os resultados apresentam a 
possibilidade do aluno poder 
estudar em qualquer altura (n=110) 
e em qualquer lugar (n=111), o que 
demonstra claramente a 
consciência da autonomia que é 
dada a aluno, assim como a 
possibilidade do aluno ajustar o 
processo de aprendizagem ao seu 
ritmo e às suas necessidades. Este 
facto desvenda a democratização do 
ensino que é francamente 
promovida pela aprendizagem 
online.  

Em suma, com esta análise podemos concluir que as redes sociais e a comunicação online é uma 
realidade efetiva e crescente na nossa sociedade, assim como a virtualização das redes sociais e dos 
processos comunicativos e educativos. No que respeita ao processo de aprendizagem, podemos 
verificar que a aprendizagem online é uma modalidade crescente e que está a ganhar força quanto à 
sua eficácia e fiabilidade. Não obstante, alguns entraves são ainda colocados à aprendizagem online, 
nomeadamente a falta de reconhecimento que ainda perdura. Definir aqui claramente processos de 
validação e rigor podem ser fundamentais para um caminho mais efetivo e de sucesso para esta 
modalidade de ensino, que se apresenta claramente como uma modalidade de ensino ajustada às 
exigências atuais pela facilidade de tempos e espaços que possibilita. 

6. Considerações finais 

A sociedade atual exige processos de comunicação e de aprendizagem inovadores, que reclamam uma 
mudança no paradigma educativo, rumo à democratização do conhecimento, sem constrangimentos 
de tempo e espaço, num processo interativo e inovador. 
Acreditamos que a aprendizagem do futuro envolve processos de comunicação online, com especial 
destaque para cenários de aprendizagem online, que promovem uma aprendizagem de sucesso. 
Após a revisão de literatura e da síntese das intervenções levadas a cabo ao longo da unidade 
curricular, podemos referir que a aprendizagem deixou de estar limitada ao espaço físico escolar, 
passando a integrar-se elementos da aprendizagem formal, informal e não formal. 
O estudo de caso revelou que tanto a comunicação como a aprendizagem online enfrentam desafios 
a ser ultrapassados, mas revelou também que a aprendizagem online é uma modalidade cada vez mais 
procurada, nomeadamente pela dinâmica de tempos e espaços que promove. 
Num próximo estudo seria interessante aprofundar a questão dos cenários de aprendizagem do 
futuro, averiguando a sua integração em contextos de aprendizagem online, assim como analisar 
meios de comunicação online que promovem uma aprendizagem mais dinâmica e efetiva. 
Sabemos que o processo de evolução da comunicação e da aprendizagem está em constante 

Gráfico 11 – Principais vantagens da aprendizagem online 
(n=111). 
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transformação até porque “assistimos a um desses raros momentos em que, a partir de uma nova 
configuração técnica, ou seja, de uma nova relação com o cosmos, inventa-se um estilo de 
humanidade” (Lévy & Althier, 2000). 
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