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O ensino superior no séc. XXI - novas práticas pedagógicas  

Alexandra M. Lourenço Dias PhD 
alexandra.dias@ipb.pt 

Escola Superior de Educação — Instituto Politécnico de Bragança 

Resumo   

O trabalho que aqui propomos tem como objetivo analisar alguns dos desafios que se colocam 
ao Ensino Superior na atualidade e que têm vindo a ser o motor de transformação da prática 
pedagógica do 3.º Ciclo nas últimas décadas. Fatores como a globalização, o neoliberalismo e 
o desenvolvimento tecnológico têm vindo a contribuir para uma alteração da forma como o 
conhecimento científico é construído. Estes fatores repercutem também na forma como as in-
stituições tentam gerir a pressão entre a necessidade de manter a sua autonomia, os valores 
académicos tradicionais e a submissão a critérios de eficácia e de produtividade de natureza 
empresarial. A instituição universitária está a mudar e este deslocamento do seu papel enquan-
to agente produtor de alta cultura, de pensamento crítico e de conhecimento exemplar científi-
co e humanista, para agente formador de competências, designado por Boaventura de Sousa 
Santos como a passagem do conhecimento universitário ao conhecimento pluriversitário, têm 
um impacto direto nas práticas pedagógicas. A alteração das relações entre conhecimento e 
sociedade, a valorização do pluralismo epistemológico, bem como a crescente tecnologização 
conduziram à necessidade de novas práticas pedagógicas que permitam a integração e o de-
senvolvimento significativo das literacias multidimensionais requeridas pelos ambientes digi-
tais. Métodos de aprendizagem como o blended learning e o ICT enabled learning estão a ser 
alargados a todas as áreas do saber e a constituir uma prática universitária generalizada, dando 
lugar ao surgimento de teorias alternativas da aprendizagem tal como o conetivismo. Neste 
contexto, duas questões se nos colocam. Primeiro, estará o crescente nível de mercadorização 
dos serviços universitários a transformar o ensino académico e a passagem pela universidade 
numa forma de consumismo? Segundo, será a generalização do uso de tecnologias e-learning 
na universidade uma forma de epistemicídio? A estas questões daremos resposta através de 
conceitos fundamentais da obra do filósofo finlandês Jaakko Hintikka, nomeadamente os con-
ceitos de questionamento socrático e semântica dos jogos, e da revisão crítica da obra do so-
ciólogo português Boaventura de Sousa Santos. 

Palavras-chave: conetivismo, e-learning, literacia digital 

	 	 �1



1. A internet como a nova academia 

  A Academia foi criada em 387 a.C. por Platão num dos mais agradáveis subúrbios de 

Atenas, num jardim nomeado segundo o lendário herói ático, Akademos (ou Hekademos), de 

quem herdou o nome. A Academia era um espaço aberto ao pensamento e ao conhecimento e 

Platão, discípulo de Sócrates, foi o primeiro a aí implementar o ensino da dialéctica. O saber 

era adquirido mediante um processo interno resultante de um constante questionamento, que 

constituía o treino ideal da mente na apreensão do mundo inteligível das Ideias, objeto último 

do conhecimento. Considerada a primeira Universidade da história do ocidente, a Academia 

era também o palco de conferências e de alguns diálogos platónicos que terão sido dados a 

conhecer por essa via (Azevedo, 2003). Uma das suas inovações pedagógicas terá sido a apli-

cação do método socrático de induzir o discípulo à obtenção do conhecimento pretendido: 

Pouco antes ou depois da fundação da Academia, o Ménon fornece um exemplo típico dessa 
nova forma de transmissão de conhecimentos, que aposta sobretudo na disponibilidade anímica 
do discípulo em ser ele a “descobri-lo” (Azevedo, 2003, p. 271). 

  Mais de dois mil e quatrocentos anos de História e de progressos tecnológicos, 

inenarráveis à época, nos separam daquele que pouco parece ter a ver com o tempo de Platão, 

no entanto, o advento das novas tecnologias de informação tornaram obsoletas as salas de 

aula tradicionais e o papel do professor enquanto agente transmissor de conhecimentos. Pro-

tagonista da sua própria aprendizagem, o aluno retoma o lugar central do processo de ensino-

aprendizagem, num exercício pedagógico que é agora recoberto por perífrases anglo-saxóni-

cas tais como information and communication technology enabled learning, project based 

learning, blended learning, flipped classroom, technology-enhanced learning, entre outras.  

  A Academia por força da evolução tecnológica transpôs os limites físicos dos 

edifícios onde foi erigida. Não se tratando certamente de um bosque sagrado de oliveiras   

dedicado à Deusa Atena, a internet acolhe-a na sua ilimitada existência virtual, configurando-

se como um espaço privilegiado de produção de saber e de investigação científica. A internet 

deixou de ser uma ferramenta de apoio para se tornar um verdadeiro alicerce do processo de 

criação de conhecimento, onde o novo paradigma — o 4.º paradigma científico conhecido 

como big data ou e-science — se concretiza.    
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  Com o advento da tecnologia, a criação de conhecimento passou por um refinamento 

significativo, incluindo novas ferramentas lógico-matemáticas, novos instrumentos de obser-

vação do mundo e novos paradigmas de estruturação do pensamento científico. Ao olharmos 

para o passado, é possível identificar diferentes paradigmas epistemológicos que sustentaram 

o pensamento de cada época e contribuíram para estabelecer leis universais e atemporais. 

Uma das maiores contribuições no campo da historiografia das ciências pertence a Thomas 

Kuhn que designou como paradigma o conjunto de conceitos fundamentais e de procedimen-

tos padronizados que guiam e determinam a prática científica numa dada época. Kuhn verifi-

cou que há momentos em que determinados valores científicos são substituídos por outros 

novos, dando origem a revoluções científicas, isto é, a transformações radicais de modelos 

gerais de explicação dos fenómenos e da visão do mundo. Comprovou também que a ciência 

é historicamente orientada e se desenvolve em etapas sucessivas. Em primeiro, lugar a adoção 

de um paradigma e o amadurecimento de uma ciência; em segundo, o período de ciência 

normal; em terceiro, o período de crise, que Kuhn designou como ciência extraordinária e, por 

fim, o período revolucionário, que corresponde à criação de um novo paradigma (Kuhn, 

1975). Assim, se há mil anos atrás a ciência era empírica e a sua metodologia passava essen-

cialmente por descrever fenómenos naturais, há cem anos atrás, essencialmente teórica, criava 

modelos e generalizações. Há dez, por via da progressiva evolução tecnológica, a ciência 

simulava fenómenos complexos, hoje, unifica os paradigmas anteriores, testando diferentes 

teorias, conduzindo experiências, criando simulações, processando e analisando uma enorme 

quantidade de dados, em simultâneo.  

  Sintomas de mudança de paradigma tinham já sido identificados por Boaventura de 

Sousa Santos nos finais da década de 1980 perante a identificação de determinadas caracterís-

ticas que o conhecimento começava a apresentar. Segundo o sociólogo português, a distinção 

dicotómica entre ciências naturais e ciências sociais começou a deixar de ter sentido e utili-

dade, assim como a distinção entre local e total, pois a busca da totalidade universal passou a 

ser feita a partir de condições locais. O autoconhecimento passou a estabelecer-se na relação 

sujeito-objeto a partir do qual o ato de conhecimento e o produto do conhecimento passaram a 

ser inseparáveis; e, por fim, constituiu-se um novo senso comum, o conhecimento da singular-

idade e o acaso passaram a construir novas “possibilidades” (Santos, 1989). Estes sintomas 

foram indício de uma uma crise irreversível no paradigma científico dominante, desencadeada 

por condições sociais e económicas que revelavam a fragilidade dos fundamentos que susten-

tavam o conhecimento científico moderno. 
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  Ao longo da História, como vimos, a humanidade tem vindo a ser confrontada 

também com novas ferramentas de pensamento que moldam a forma como se pensa, assim 

como aquilo sobre o que se pensa. A imprensa, cujo impacto transformou de forma indelével a 

cultura e a sociedade europeia, não só possibilitou a formação de comunidades de leitores e a 

formação de um aparato comercial em torno da leitura, como provocou uma mudança radical 

na forma de ler. Fora dos domínios da arte, porém, mostrou-se uma ameaça. Colocar os livros 

em mãos mecânicas rompia os laços entre o autor e os seus leitores e permitia a correção dos 

textos. O alarmismo despertou em académicos como Gottfried W. Leibniz para quem essa 

horrível massa de livros que não pára de crescer, condena ao esquecimento escritores de 

qualidade e produz um retorno ao barbarismo (apud, Thompson, 2013, p. 123). Não obstante, 

o livro impôs-se como um dos mais importantes objetos da sociedade moderna, contribuindo 

para a preservação do seu património cultural e linguístico, a expansão do processo de alfa-

betização e a consolidação das Universidades. Mais do que registar a cultura e as ideias da 

época, e se tornar o objecto de conhecimento por excelência, a palavra impressa permitiu a 

propagação de ideias, tendo tornado a nossa cognição tendencialmente linear e abstrata. 

  O rápido desenvolvimento das tecnologias de informação estendeu a ciência da 

computação a todas as áreas científicas, incluindo as ciências sociais e humanas e as belas-

artes, que lhe eram menos afins, e que passaram a integrar cada vez mais recursos digitais nas 

suas metodologias; disponibilizou uma infinidade de novas ferramentas para o ensino superi-

or, pois a falta de investimento em aprendizagem baseada em tecnologia constitui uma bar-

reira significativa à capacidade das universidades para competir em mercados novos e em 

modernização. Para além disso, a internet e as redes globais facilitaram a divulgação de resul-

tados científicos, possibilitaram uma maior proximidade a nível internacional e encorajaram o 

fluxo de comunicação e de publicação. Esta proximidade ultrapassou os limites da academia e 

estendeu-se à indústria e à sociedade, envolvendo cada vez mais o cidadão comum na análise 

de dados e na realização de experiências científicas. 

  Mantendo, em essência, o mesmo propósito — o entretenimento, a procura de 

informações específicas e a aquisição de conhecimentos — o processo de leitura passou a 

decorrer de um maior uso de ferramentas digitais. No entanto, o passado reemerge. Fora dos 

domínios da imprensa, colocar os livros em mãos digitais tornou-se uma ameaça. Rompeu-se 

a relação física com o papel, diluiu-se o culto do livro-objecto. Para Nicholas Carr (2011), a 

internet conduziu à superficialidade e à dispersão mental contribuindo para uma cultura de 

consumo rápido, fácil e descartável. Com efeito, o texto digital — hipertexto —, rede com-
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plexa e não sequencial de associações de assuntos, é fragmentário e sujeito a especificidades 

próprias da tipografia digital. A sua leitura requer um sistema de convenções diferentes daque-

le que regula o texto impresso e, por força do hyperlink, o processo de leitura decorre de for-

ma não-linear e descontínua. Parecendo uma leitura superficial no primeiro contacto com o 

texto, pois o olhar percorre o écran de forma quase errática, a coerência interna que preside à 

seleção de informação torna-o um olhar funcional, já que as conexões remetem a outros textos 

ou fragmentos obrigando o sujeito a uma seleção constante da informação. Novas competên-

cias de leitura são acionadas. Um web-leitor atento, ao notar que a sua compreensão está a 

declinar, emprega estratégias como reler, sumariando e parafraseando a informação. Cria   

imagens mentais, coloca questões e faz uma série de inferências que desenvolve extensiva e 

criticamente. Avalia a compreensão do texto, verificando se este satisfaz ou não as suas neces-

sidades (Pressley & Afflerbach, 1995). Cada web-leitor cria significados potencialmente sin-

gulares pois o percurso que faz é único. A narrativa que cria no processo interativo de leitura 

resulta numa construção da organização textual à medida das suas necessidades e interesses e 

o seu percurso serve ao próprio motor de busca para lhe fornecer um feedback de sugestões e 

dados novos relacionados com o perfil das suas pesquisas anteriores. O leque de inferências é 

alargado e torna possível encontrar padrões, conexões entre ideias, protagonistas e factos que 

antes eram invisíveis. Para além disso, o carácter ubíquo do digital oferece oportunidades de 

aprendizagem a qualquer um, a qualquer hora e em qualquer lugar. Potencia o pensamento 

humano implicando o sujeito de uma forma mais judiciosa no processo de descoberta, con-

duzindo-o a um exercício de maiêutica no diálogo constante que estabelece com os diferentes 

meios. Não obstante, esta mesma ubiquidade potencia um declínio do uso da memória que 

encontra agora nos diferentes gadgets e na internet mecanismos facilitadores da recuperação 

de conteúdos. Já Sócrates reclamava no Fedro, de Platão, que a escrita enfraquecia a 

memória. Como a “verdade” não podia cair no esquecimento, o fato de a escrita poder 

disponibilizar rapidamente o saber tornava essa ferramenta uma maneira não de a aprimorar, 

mas de a fazer depender de um mecanismo que lhe era externo. No passado, os indivíduos que 

detinham o conhecimento e o transmitiam de cor eram importantes monumentos do saber; no 

mundo contemporâneo, mais importante do que o indivíduo acumular conhecimentos, é a ca-

pacidade de analisar e validar esse mesmo conhecimento disponível nas inúmeras e diversifi-

cadas fontes ao seu alcance, pois apenas a verificação precisa desses dados os pode tornar 

úteis. A memorização deu lugar à capacidade de análise que parece ter assumido, juntamente 

com a literacia digital, a posição mais importante no leque de competências a desenvolver na 
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era digital; os dispositivos digitais, assumiram o papel que Sócrates conferira à escrita en-

quanto mecanismo externo da memória. 

  Numa sociedade como a actual que, como afirma Boaventura de Sousa Santos, 

“evoluiu no sentido de desenvolver projectos políticos destinados a construir economias 

baseadas no conhecimento” (Santos, 2010, p.54), são também importantes as competências de 

comunicação na Internet que permitam identificar tendências e ideias, criar vídeos, chegar a 

uma ampla comunidade de pessoas com opinião, a fim de receber e incorporar feedback ou de 

partilhar informações adequadas. Uma outra competência importante é a capacidade de 

aprender de forma independente, assumindo a responsabilidade de descobrir autonomamente 

novos conteúdos e saber onde os encontrar, competência esta que se alia à gestão do conhec-

imento. O conhecimento não está apenas a mudar rapidamente com novas pesquisas, novos 

desenvolvimentos e com a disseminação de ideias e práticas na internet, mas as fontes de in-

formação estão a aumentar, existindo uma grande necessidade de verificar a sua fiabilidade e 

validade. Às competências acima apontadas juntam-se a ética, a responsabilidade, a flexibili-

dade, o trabalho em equipa, o pensamento crítico e estratégico, a capacidade de resolução de 

problemas, a criatividade e a originalidade . As empresas dependem cada vez mais da criação 1

de novos produtos, novos serviços e novos processos. Dependem do conhecimento para de-

senvolver novas estratégias de manutenção de custos e de aumento da competitividade. O 

mercado de trabalho é cada vez mais exigente e requer um nível mais elevado de educação, 

com mão-de-obra digitalmente competente, já que a tecnologia digital é frequentemente uma 

componente-chave do trabalho a desenvolver. 

  O foco nas competências requeridas no século XXI obriga a uma reavaliação do 

processo de ensino e ao desenvolvimento de competências intelectuais que as universidades 

historicamente sempre asseguraram. O desafio é, então, que estas se reinventem continua-

mente e garantam que esse propósito seja atendido. 

2. O ensino superior no séc. XXI - Desafios 

 Uma das maiores empresas do mundo e com melhor cotação no mercado de ações emergiu da ideia de encontrar 1

maneiras de classificar as estudantes mais atraentes da universidade. O Facebook e o seu criador, não só capitalizaram a 
mais improvável e original ideia, como foram responsáveis por uma profunda transformação cultural e social. 
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  Assumir este desafio está no centro da missão do Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas (CRUP), que mantendo o princípio humboldtiano de universidade 

enquanto unidade indissolúvel entre ensino e investigação, o alia a factores como imprevisi-

bilidade, dinâmica, complexidade, interação, globalização, informação e conhecimento, que 

constituem os elementos estruturadores do novo paradigma e revelam da transição com que a 

universidade se confronta no momento: 

  Projetar a atuação do CRUP exige interpretar os principais desafios sociais com os 
quais se confrontam as universidades, exercício de considerável complexidade e exigên-
cia, numa época marcada pela imprevisibilidade e pela globalização da informação e do 
conhecimento. O Futuro das universidades exige assim um reforço da investigação, como 
fator estruturante de um ensino e de uma interação com a sociedade diferenciados, bem 
como o aprofundamento das dinâmicas de internacionalização e de interação com os teci-
dos económico-produtivo, social e cultural. Acresce que a abertura à sociedade e ao mun-
do exige também que a universidade portuguesa seja mais comprometida com a coesão e 
a valorização do território (Fernandes, 2016). 

  
  Esta tendência de abertura da Universidade às dinâmicas de internacionalização e à 

interação com os sectores económico, social e cultural decorre de uma conjuntura que remon-

ta, na Europa, a meados da década de 1970 e que resulta de políticas de desenvolvimento 

económico conhecidas por neoliberalismo (ou globalização neoliberal), assim como da     

revolução nas tecnologias de informação, já preconizadas por Boaventura de Sousa Santos em 

2004 no âmbito da Reforma Universitária do Ministério da Educação do Brasil. Segundo o 

sociólogo português, constituem os dois eixos de orientação global de uma política que veio a 

alterar profundamente a missão da universidade  (Santos, 2010). 

  Outros fatores decorrentes destes dois eixos serviram à consolidação deste processo, 

designadamente, a descapitalização por parte do Estado que deixou de financiar integralmente 

a universidade, o que a conduziu à necessidade de esta ultrapassar a crise financeira através da  

geração de receitas próprias (nomeadamente através de parcerias com a indústria); a desestru-

turação da universidade pública que resultou da transição económica e da progressiva privati-

zação do ensino superior, transformando-a numa grande corporação “que se produz a si mes-

ma (…) como mercado de gestão universitária, de planos de estudo, de certificação, de for-

mação de docentes, de avaliação de docentes e estudantes” (Santos, 2010, p. 12); a desregu-

lação das trocas comerciais em geral; a imposição de soluções de foro económico por parte 

das agências financeiras multilaterais e da revolução nas tecnologias de informação e de co-

municação que, na sua opinião, em vez de servirem a um exaustivo programa político-
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pedagógico de reforma da universidade pública, induziram à sua mercadorização, transfor-

mando-o numa das áreas em potência do capitalismo educacional.  

  A educação enquanto serviço, ocorreu sob a égide da Organização Mundial do 

Comércio no âmbito do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS). A re-orientação 

do trabalho académico (nas suas diversas facetas para atrair estudantes, nacionais e interna-

cionais, submeter projectos a concursos e financiamentos europeus, submeter candidaturas a 

financiamentos de investigação; cooperar técnico-cientificamente com organismos públicos 

ou privados mediante remuneração, a europeização, o Processo de Bolonha e a Agenda de 

Modernização para as Universidades da UE ― em uníssono com a OCDE e as suas recomen-

dações no Exame das políticas para o ensino superior) colocaram as instituições em situação 

que impulsionaram opções que cada vez mais passam pela comercialização do conhecimento 

científico.  A alteração da missão da universidade e a constituição da educação enquanto pro-

duto resultou ainda da sociedade de informação; da gestão, qualidade e velocidade da infor-

mação necessárias à competitividade económica; das tecnologias de informação e de comuni-

cação servirem o aumento de produtividade e servirem de incubadoras de ideias onde a edu-

cação passou a assumir um lugar de destaque; da economia baseada no conhecimento exigir 

criatividade no uso da informação, eficiência na economia de serviços e capacidade de trans-

ferência de capacidades cognitivas e aptidões para os constantes processos de reciclagem a 

que a nova economia obriga. Consequentemente, as universidades tiveram de proceder a uma 

transformação interna. Posto em causa o modelo tradicional escolástico, emergiu um outro 

modelo, decorrente da passagem daquilo que Boaventura de Sousa Santos designa por “do 

conhecimento universitário ao conhecimento pluriversitário” (Santos, 2010, p.42).   O   con-

hecimento pluriversitário é definido como sendo contextual, pois varia de acordo com a apli-

cação que lhe for dada, é transdisciplinar, pois desenvolve-se cada vez mais em estreita re-

lação com a ciência, a indústria e a tecnologia, e é interactivo, pois decorre da revolução nas 

tecnologias de informação e de comunicação (Santos, 2010). Esta transformação interna tem 

um impacto a nível epistemológico, como vimos, mas também a nível pedagógico. 

3. A tecnologia no centro da prática pedagógica 

  A alteração das relações entre conhecimento e sociedade, a valorização do plu-

ralismo, e a crescente tecnologização conduziram à necessidade de novas práticas pedagógi-

	 	 �8



cas que integrassem e potenciassem o desenvolvimento das novas literacias requeridas pelos 

ambientes digitais. 

  A Web 2.0, evolução tecnológica com grande impacto na educação, é um novo 

patamar da tecnologia on-line . Esta nova versão da internet caracteriza-se por uma maior in2 -

teratividade e colaboração do usuário, uma maior conectividade em rede e aprimoramento dos 

canais de comunicação. A facilidade na entrada, interação, partilha de conteúdo e colaboração 

em fóruns, microblogging, redes sociais e wikis permitem o desenvolvimento de ambientes 

virtuais de aprendizagem. Estes, por seu turno, enfatizam uma cultura participativa e uma 

aprendizagem mais ativa e significativa, onde professores e alunos compartilham ideias e co-

laboram de maneiras inovadoras, de que resultam importantes estratégias metacognitivas de 

potencialização da aprendizagem, nomeadamente a planificação, a direção da compreensão e 

a avaliação do que foi aprendido. 

  Não basta, todavia, aceder à tecnologia é também necessário, como ressalva Bidarra 

(2009), recorrer a modelos pedagógicos que veiculem eficazmente os processos cognitivos e 

que estes correspondam às expectativas dos alunos que são já, na sua grande maioria, nativos 

digitais. Segundo este investigador, o modelo ideal deve ter por base uma estratégia   

pedagógica adequada, estar apoiado em recursos que tenham grande qualidade científica e 

que funcionem a partir de um sistema informático eficaz. Os sistemas tecnológicos de apren-

dizagem em rede permitem aos alunos ter o controlo sobre o seu processo de aprendizagem, 

escolher as ferramentas que mais se adequam à natureza do conhecimento que pretendem 

adquirir, estar em rede e reunir diferentes recursos e dados. Contribuem ainda para uma    

melhor adaptação a diferentes estilos de aprendizagem e adequação aos contextos e aos con-

teúdos da aprendizagem (Bidarra, 2009). Métodos de aprendizagem como o blended learning 

e o ICT enabled learning estão a ser alargados a todas as áreas do saber e a constituir práticas 

universitárias generalizadas .  3

  Assim, como o livro impresso tornou a nossa cognição tendencialmente linear, 

também o digital, a interligação em rede através de vários media em interacção constante, está 

  Distante já dos primórdios da internet, a Web 1.0, mais estática, que apenas permitia consultar informação.2

 O investigador português destaca o exemplo da Universidade de Aveiro que criou a plataforma Sapo Campus, da Universidade 3
Aberta e da Universidade do Algarve, em que alunos de cursos de 1.º e 2.º ciclo adoptaram com sucesso as redes sociais, software 
livre de produção multimédia e ferramentas on-line para criação de jogos educativos, em contexto de aprendizagem formal (Bidarra, 
2011). 
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tornar a nossa cognição não linear e conectiva, pois cada vez mais o conhecimento resulta da 

capacidade de identificar padrões e de ver conexões entre campos, ideias e conceitos.  

  Ainda envolto em alguma controvérsia, o conetivismo, teoria da aprendizagem 

alternativa aos paradigmas cognitivos anteriores desenvolvida por George Siemens, deriva da 

ideia de que a internet, nos seus diferentes contextos como a cloud, o ecossistema google, a 

bloggoesfera, muda a natureza essencial do conhecimento e a aprendizagem é potenciada e 

assegurada por dispositivos não humanos, como são os computadores, diferentes tipos de 

software e a web. O conetivismo estipula que são as conexões coletivas entre todos os "nós" 

de uma rede (tais como pessoas, grupos, ideias, conjuntos de dados, textos, vídeos, etc.) que 

resultam em novas formas de conhecimento que é necessário nutrir e construir para o conhec-

imento se desenvolver. De acordo com o investigador canadiano, o conhecimento é criado 

para além do nível da participação humana individual, e está em mudança constante 

(Siemens, 2004). O conhecimento em rede, sendo um fenómeno caótico e inconstante à medi-

da que os nós vão e voltam e a informação flui através de redes que estão inter-conectadas a 

uma infinitude de outras redes, não é controlado ou criado por nenhuma organização formal, 

embora uma organização interna exista nesse mundo de fluxo constante de informações e daí 

seja extraído significado: “Most learning needs today are becoming too complex to be ad-

dressed in our heads’," afirmou Siemens no seu blog, em 2008: ”We need to rely on a network 

of people (and, increasingly, technology) to store, access and retrieve knowledge and motivate 

its use. The network becomes the learning”.  

  Siemens, Downes e Cormier construíram o primeiro curso on-line intensivo aberto 

(MOOC - Massive Open Online Course) para o Ensino Superior no Canadá em 2011, que 

Downes apresenta detalhadamente em Connectivism and Connective Knowledge (2011), para 

aplicar e explicar esta teoria . A sua abordagem tende a focar o conetivismo nos participantes 4

individuais, nas redes, no fluxo de informações e nas novas formas de conhecimento que daí 

resultam. O papel do professor parece ser meramente circunstancial e passa por fornecer o 

ambiente de aprendizagem, o contexto e a ajuda necessária aos alunos na construção dos seus 

próprios ambientes pessoais de aprendizagem, assumindo que esta resultará da exposição ao 

fluxo de informação e da reflexão meta-cognitiva autónoma do indivíduo sobre o próprio pro-

cesso. E é radical ao ponto de tender a suprimir o próprio edifício físico onde tradicional-

 A educação à distância não é uma novidade no circuito académico. A Universidade Aberta, pioneira desta modalidade 4

de ensino e aprendizagem, tem já largas décadas de existência e é uma referência a nível de metodologias e pedagogias 
para a educação à distância.
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mente se ensina, especialmente porque este acontece on-line, em plataformas e-learning 

disponíveis a todos os participantes a partir de qualquer local com rede. Várias são as críticas 

à abordagem conetivista, no entanto, importa ressalvar que o conetivismo é, na verdade, a 

primeira tentativa teórica de reexaminar radicalmente as implicações da Internet e a explosão 

das novas tecnologias de comunicação na aprendizagem. 

  À imagem do que acontecia na Antiguidade Clássica, a era digital parece querer 

recolocar os protagonistas do processo de ensino/aprendizagem num jardim de Akademos vir-

tual e reconfigurar as práticas pedagógicas contemporâneas à luz de um método pedagógico 

que em muito se assemelha ao questionamento socrático. Foi Jaakko Hintikka, fundador 

da lógica epistémica formal e da lógica do diálogo, quem procedeu a uma importante re-atual-

ização deste modelo de conhecimento. Da sua admiração pelo método socrático, método uni-

versal de argumentação filosófica e de treino sob a forma de jogos de perguntas praticado na 

Academia, faz derivar o seu próprio modelo de procura de informação, que foi generalizado e 

atualizado por meio de uma teoria lógica de perguntas e respostas: 

Paradigm shifts are not implemented simply by deciding to do so, by merely 
shaking the kaleidoscope, so to speak, even though some seem to think so. In actu-
al science, they require a genuinely new theory or a new method. In the case of the 
present volume, the “new” method is in a sense as old as Western epistemology. I 
am construing knowledge acquisition as a process of questioning, not unlike the 
Socratic elenchus (Hintikka, 2007). 

  Aristóteles já havia sistematizado e teorizado os processos de questionamento 

socrático como o método de alcançar as primeiras premissas das diferentes ciências. Aristóte-

les descobriu rapidamente que certas respostas eram perfeitamente previsíveis, respostas que 

são logicamente implicadas pelas afirmações anteriores da testemunha. Ao estudar tal previsi-

bilidade, este filósofo grego tornou-se o fundador da lógica dedutiva. Como tais respostas 

previsíveis são independentes do respondente, elas podem ser consideradas ad argumentum - 

isto é, por referência apenas à estrutura do argumento. Elas podem até ser fornecidos pelo 

questionador em vez de um respondente real. Assim, no seu modelo interrogativo, as etapas 

de inferência lógica são separadas das etapas interrogativas e são consideradas executadas 

pelo investigador. No entanto, é historicamente digno de nota que Aristóteles ainda pensasse 

em todo o processo epistemológico, incluindo inferências dedutivas, como sendo realizadas 

na forma de diálogos de pergunta-resposta (Hintikka, 2007).  
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  Assim, se pensarmos o processo de aprendizagem da forma como se processa hoje e 

os “diálogos” que desenvolvemos com o fluxo de informação e com as redes como forma de 

testar e desenvolver o uso do raciocínio sólido, verificaremos que, mais do que atentarmos 

contra o conhecimento e levarmos a cabo uma forma de epistemicídio , estaremos através do 5

nosso constante desenvolvimento de inferência lógica induzida pela globalização das tecnolo-

gias de informação e pela Web 2.0 a promover o conhecimento e a desenvolvê-lo.   

 Termo cunhado por Boaventura de Sousa Santos, para designar a destruição de conhecimentos não assimiladas pela 5

cultura branca em consequência do colonialismo imperialista europeu.
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