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1. Introdução

Segundo estudiosos, a educação semi-presencial ao ser comparada com o ensino à dis-
tância, é considerada mais difícil, no sentido de apresentar bom desempenho, visto que 
ocorre a mistura de dois métodos. 

É evidente que não existe uma receita perfeita para utilizar uma determinada técnica e obter, 
cem por cento de sucesso, porém, as instituições e os professores que abraçam a causa estão 
começando a obter resultados positivos em relação à educação semi-presencial. 

Não se trata de alimentar uma tendência, acerca da substituição do ensino presencial 
pela educação à distância, senão que se trata de ajudar a entender que, dado o ritmo 
actual do desenvolvimento e inovação do sistema educativo a segunda é quase inseparável 
da primeira (Touriñán y Gomes, 2005).

A convergência de educação à distância e presencial por meio do B_Learning (Blended 
Learning) ou sistemas semi-presenciais, é uma tendência que se está reforçando na apos-
ta das universidades pelo sistema bimodal (um curso de forma presencial e o mesmo 
curso à distância). É obvio que esta aposta deve ser feita em casos pontuais, fundamenta-
dos em razões políticas de planificação universitária e sócio-económicas, específicas das 
petições da realidade e da necessidade social dessa formação, tendo em atenção uma 
economia eficiente de custos. (Touriñán, Gomes, Soto y García, 2005). 

Mas além disso, é preciso prestar atenção à tendência que aponta a defesa dos sistemas 
semi-presenciais ou a modalidade do “B-Learning” (ensino que combina, ensino presencial 
e ensino on-line no mesmo processo de formação) como forma genuína de educação 
electrónica (Touriñán, 2004a; Touriñán y Soto, 2005). 

O que importa é gerar a possibilidade de aprendizagem mista ou semi-presencial 
(B-learning), porque deste modo unem-se as vantagens dos dois sistemas (presencial e 
em on line) e podem-se evitar as desvantagens de cada un dos sistemas em separado.

Para nós, o ensino semi-presencial, é um lugar pedagógico de convergência, que a edu-
cação electrónica está possibilitando para o ensino presencial e ao ensino à distância 
(Colom y Touriñán, 2007; Touriñán y Guimaraes, 2008).

Este artigo aborda a educação semi-presencial e a sua ligação com a educação electró-
nica, pretende-se analisar a importância deste ensino com a leitura. Com esse objectivo 
serão analisadas os seguintes pontos:

•	 Século XXI, leitura “em e de”: uma matriz preposicional.

•	 Tecnologia digital e condicionantes do sucesso. Análise de investigações para desmitificar 
a perspectiva TIC.

•	 A leitura no século XXI: competência da leitura.

•	 As TIC e a lectura.
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2. Século xxI, leitura “em e de”: uma 
matriz preposicional

A consulta primária e gramatical nos motores de 
pesquisa da Internet a respeito de “A leitura no sécu-
lo XXI” e “A leitura do século XXI” coloca-nos em 
posição de reconhecer que o sentido da primeira 
frase se identifica unicamente com o significado das 
perguntas genéricas “Existe e existirá leitura no século 
XXI?”, “Mantém o seu sentido genérico e sua moti-
vação básica?” Por sua vez, a segunda frase coloca-
nos no contexto do significado predominantemente 
orientado à identificação específica Qual e como será 
a leitura predominante no século? Como se modifi-
cará a leitura, atendendo às condições específicas e 
emergentes no Século XXI? 

Ambas as questões sintetizam o sentido da ques-
tão teórica de que permanece e daí muda no concei-
to de leitura no século XXI. E para esta formulação, 
atendendo a condições particulares que vão incidir 
na leitura no século XXI e atendendo à importância 
da leitura como um instrumento valioso no desenvol-
vimento pessoal, na educação e na cultura, é possível 
analisar a diversidade de argumentações que são 
susceptíveis de ser classificadas, em termos clássicos, 
pois há argumentações que apontam em tendências 
de lugares de leitura, em espaços individuais e de culto, 
por causa da progressiva generalização de novas lin-
guagens audiovisuais digitalizadas e há argumenta-
ções que apontam à possível optimização da leitura 
como recurso, devido à inovação tecnológica.

Não se trata, de fazer aqui um resumo pormenori-
zado das diversas argumentações, mas é necessário 
explicar o significado teórico do problema proposto, 
se pararmos para considerar o sentido da seguinte 
pergunta: “Porque é que no ensino não se estuda a 
linguagem audiovisual?” Esta pergunta, não pretende 
reflectir que esse estudo é o apropriado para o ensi-
no ou que essa linguagem é do âmbito de profissio-
nalização, cada vez mais integrado no século XXI. Ao 
formalizar esta pergunta, no sentido de que a lingua-
gem audiovisual digitalizada é, e será cada vez mais, 
o colonizador da comunicação, de tal maneira que o 
pertinente é, não se fixar em ferramentas de épocas 
anteriores e dedicar o esforço às novidades inovado-
ras. Neste sentido, resulta especialmente a “bibliodi-
versidade”, como posição emergente a respeito da 
questão proposta de permanência e mudança, que 
nos diz: 

“A leitura, que é um factor primordial no acesso ao 
conhecimento, parece ser considerada como um 
luxo inaceitável no mundo da utilidade imediata, 
está crescendo o analfabetismo dos alfabetizados 
aturdidos pela imagens e os sons ou fascinados 
pelas janelas do mundo virtual e dos serviços de 
telemóvel. O ensino da literatura, perde a sua 
autonomia.” (Gutiérrez da Torre, 2005: 374).

Frente à posição genérica da substituição da leitu-
ra, muitos outros procuram saída ao problema, com 
a firme convicção de que as TIC, não têm porquê de 
ser um novo inimigo da leitura, que se junta aos 
clássicos “predadores” da paixão da leitura (televisão, 
video e videogames). Verifica-se que é possível jun-
tar-se à leitura porque são integráveis no processo de 
aprendizagem e nessa nova fronteira de alfabetiza-
ção digital é onde é evidente a necessidade de leitu-
ra crítica. Neste caso as TIC são a nova fronteira e não 
um inimigo que cresce, alimentado por polémicas 
gerais de tecnofilia e tecnofobia (Paredes Lavra, 
2005).

A possibilidade de colocar na cultura organizativa 
das escolas, modelos interpretativos, que estão asso-
ciados diferentes categorias de organizações, com 
maior ou menor predisposição à mudança tecnológi-
ca, permitirá estipular, em relação ao estudo que nos 
compete, que uma instituição terá uma maior ou 
menor predisposição à indução de meios tecnológi-
cos, em seus modelos educativos. Segundo o diagra-
ma que aparece a seguir, verifica-se que as instituições 
escolares mantêm alguma resistência na predispo-
sição para a inovação, tem que existir critérios de racio-
nalidade pedagógica e não política, critérios de 
racionalidade política, entre os que devem ocupar 
um lugar preferencial, para este caso, os de raciona-
lidade pedagógica (Touriñán, 2005):

Cultura Organizativa Vs. Predisposição  
à Mudança Tecnológica

Predesposição  
à Mudança 
Tecnológica

Modelos de Cultura Organizativa

Fig. 1 - Cultura Organizativa Vs. Predisposição à Mudança 
Tecnológica
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gerar o mesmo espaço e tempo virtual para profes-
sor e aluno. O objectivo final do sala de aula virtual 
não é substituir o professor ou a orientação da apren-
dizagem, senão facilitar outro meio que amplia as pos-
sibilidades de intervenção, mas não conclui as condições 
básicas do processo de intervenção pedagógica. O 
sentido da comunicação, as características próprias 
dos processos de intervenção pedagógica, bem 
como as pautas psicológicas e cognitivas do processo 
mental de geração de conteúdos instrutivos são con-
dicionantes que devem ser atendidos com fidelidade 
nos sistemas digitalizados de ensino.

Tendo em atenção que o pressuposto é aquilo ao 
que se pretende com a investigação (é a orientação 
da investigação), constitui uma boa parte da visão de 
objectivos da investigação e não se confunde com 
supostos da investigação, que são aqueles princípios 
que não se explicam, mas daqueles que depende a 
credibilidade do que se afirma. Os pressupostos pre-
tendem orientar o problema teórico da leitura do 
mesmo modo genérico que qualquer outro processo 
educativo, com a integração das TIC. Seguidamente 
são analisadas alguns pontos a ter em conta para a 
análise do problema teórico da leitura e a sua inte-
gração com as TIC:

•	 Em relação à metodologia, a inovação não implica 
exclusivamente inovação de recursos técnicos. É 
fácil associar a inovação com computadores, siste-
mas informáticos, telemáticos e à distância, etc., tal 
como se a inovação consistisse em dispôr de mel-
hores meios e recursos para realizar o mesmo que 
agora se faz mas de um modo mais comodo e 
funcional com a ajuda da informática. A inovação 
educativa cumpre um papel fundamental no pro-

Entendemos, por tanto, que o duplo sentido de 
perrmanência (leitura “em” no século XXI) e mudança 
(leitura “de” no século XXI), implica dizer que a nova 
proposta de leitura será, (e já é), leitura mediante e 
através das novas tecnologias da informação e comu-
nicação. Em consequência, tentaremos expôr as 
mudanças que existirão com a intervenção de tais 
tecnologias, o que por certo não significa dar um salto 
no esvaziamento, já que a leitura sempre dependeu 
da tecnologia. E, ainda mais, a tecnologia sempre 
determinou a leitura; o que significa o modo de apre-
sentação do livro, o objecto de leitura, definição, carac-
terização e valor, tanto é assim que se pode dizer que 
a leitura precisa de tecnologia para sua existência: “a 
leitura e a escrita, além de duas práticas sociais e cul-
turais, são duas tecnologias ou usos da palavra e da 
comunicação.” (Viñao, 2005: 124).

3. Tecnologia digital e condicionantes 
do sucesso. Análise de investigações 
para desmitificar a perspectiva tic

A educação electrónica abre um leque de possibilida-
des que confirmam uma nova visão em relação aos 
processos de intervenção pedagógica. (Touriñán, 
2003, 2004, 2005). Neste caso, o problema con-
ceptual é formular a interactividade em termos pró-
prios da intervenção pedagógica: Queremos 
intervenção pedagógica ou não, nos sistemas digita-
lizados? Não responder a esta pergunta, pressupõe 
que seja defender que os recursos pedagógicos se 
convertem em instrumentos capazes de transformar 
a essência dessa intervenção, esquecendo-se do que 
se trata, que os professores, devem usar as novas 
tecnologias como recurso pedagógico, sem se torna-
rem em informáticos “puros”.

A pergunta formulada no parágrafo anterior consti-
tui o núcleo fundamental da análise da intervenção 
pedagógica nos processos educativos, no sentido da 
interactividade digitalizada, já que estamos perante 
novos recursos com potencial pedagógico indiscutí-
vel, que têm que se ajustar, formal e conceptualmen-
te, à tarefa de intervir para educar. Os recursos não 
desvirtuam o carácter singular da acção pedagógica, 
por muito atraentes que possam ser. 

Professor e aluno podem compartilhar o mesmo 
espaço e tempo físico, só o espaço ou só o tempo. 
Também pode dar-se a situação de espaço e tempo 
diferentes. O passo da sincronia à assincronia depen-
de da existência de recursos pedagógicos virtuais. 
Mas nada disso invalida a necessária consequência 
de que esses recursos se utilizam para fazer interven-
ção pedagógica. Precisamente por isso, nos sistemas 
interactivos digitalizados o objectivo fundamental é 
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•	 A eficácia na educação electrónica está ligada à 
formação dos profissionais da educação. (D’Iribarne 
e Lemoncini, 1999).

•	 A educação electrónica (e-Educação), baseada no 
uso das novas tecnologias, não significa só um novo 
meio que se utiliza, senão um novo espaço social 
que se cria e, por tanto, um novo tipo de espaço 
educativo. É, um espaço electrónico que configura 
uma realidade virtual de múltiplas consequências.. 
O objectivo fundamental da educação electrónica 
(e-Educação), como tarefa, é o desenvolvimento 
de habilidades, hábitos, atitudes e conhecimentos 
que capacitam as pessoas para estar, mover-se, 
intervir, actuar, aprender e relacionar-se no espaço 
electrónico. O objectivo fundamental da educação 
electrónica (e-Educação), como rendimento, é a 
aquisição no processo educativo de um conjunto 
de condutas que capacitam o educando para deci-
dir e realizar o seu projecto pessoal, utilizando a 
experiência virtual. A educação electrónica é sus-
ceptível de ser considerada, por tanto, como uma 
nova dimensão de intervenção pedagógica geral, 
porque é uma educação orientada ao desenvolvi-
mento da área de experiência virtual em processos 
educativos de ensino e aprendizagem.

A chegada da sociedade da informação, com todas 
as inovações e mudanças, gera um espaço de acção 
profissional diferente. Há um salto qualitativo entre 
uma boa educação fora da sociedade da informação 
e a educação de qualidade derivada da sociedade da 
informação em que as Novas Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação se convertem em ferramen-
tas pedagógicas ao serviço do professor, cujo papel 
fundamental é o de actuar como guia e instrumento 
da aprendizagem significativa. Para se fazer uso das 
ferramentas tecnológicas, temos que aprender a uti-
lizá-las, investindo tempo e esforço. 

Resneir mantém que, quando um novo meio entra 
no sistema educativo, existe um grande interesse e 
muito entusiasmo sobre seus efeitos no ensino. No 
entanto, este interesse e entusiasmo decai e verifica-
se que o meio teve um mínimo impacto com a realida-
de. Este padrão foi repetido com os meios audiovisuais 
e com os primeiros computadores, mas Resneir con-
sidera que não ocorrerá assim com Internet e as com 
tecnologias digitais (Resneir, 2001).

Chegamos a um momento de maturidade em rela-
ção às TIC, que nos permite desmitificar a tecnolo-
gia em si mesma, pois verifica-se que a utilização 
do computador é sinal de boa preparação, O pro-
blema principal, não é um assunto técnico ou eco-
nómico, senão um assunto pedagógico e de política 
educativa. 

cesso de melhoria da qualidade das instituições de 
educação e no processo de inovação educativa, 
realiza-se com a participação de todos sectores 
envolvidos, fundamentando-se em mudanças pla-
nificadas, desenvolve-se de maneira sistemática e 
está orientado a melhorar processos de ensino e 
aprendizagem (Bolívar, 2000).

•	 As vantagens competitivas de um sistema, identifi-
cam-se como vantagens de produto, processo e 
organização. Cada uma proporciona uma vanta-
gem com duração diferente sobre os competido-
res. A vantagem competitiva de produto não 
costuma durar mais de um ano, pois pode ser 
copiada rapidamente. A vantagem competitiva de 
processo mantém seu predomínio sobre os rivais 
por um período médio de cinco anos. As vantagens 
competitivas de organização mantêm a sua supe-
rioridade e efeito inovador por períodos estáveis de 
dez anos já que o seu componente fundamental é 
a equipa humana que se preparou para enfrentar 
as mudanças. As vantagens competitivas da organi-
zação são as que beneficiam basicamente os siste-
mas educativos (Fernández, 2000; Rodríguez e 
outros, 1999).
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•	Os contextos em que se usa a leitura relaciona-se 
basicamente com situações pessoais, situações 
sociais, situações profissionais e situações escolares.

Podemos dizer, que todo o processo de leitura deve 
entender-se como uma tecnologia pessoal, (inde-
pendente e irrepetível), contendo sentidos e contex-
tos, de textos escritos, de caracter activo e mental, 
(entendimento da palavra escrita), de tal maneira 
que, Adler e Vão Dourem, dizem que “o leitor seria 
aquele sujeito que obtém informação e entendimen-
to do mundo mediante a palavra escrita” (Adler e Van 
Doren, 2001).

Podemos definir a leitura, desde o ponto de vista 
do seu significado, dizendo que é uma experiência 
pessoal –independente e irrepetível– que perante o 
uso de tecnologias apropriadas - possibilita uma per-
sonalização significativa, (com significado de sentidos 
e de contextos), de caracter activo, de textos escritos 
bem como de sua relação entre eles.

5. As novas tecnologias e a leitura

Se analisarmos a histórica da leitura no sentido de 
que toda revolução ou inovação tecnológica afecta 
de forma global e profunda o fenómeno da leitura 
verificamos que o século XXI não escapa, encontran-
do-nos numa sociedade do conhecimento assistimos 
a uma série de transformações, que como veremos, 
originam perspectivas realmente inovadoras.

Não pretendemos aprofundar as características das 
novas tecnologias, já que são conhecidas e reconhe-
cidas. A directriz que se pretende, em definitivo, é de 
tentar definir o novo ecossistema do leitor, ou seja, as 
novas condições sob as quais se fará a leitura.

4. A leitura no século xxI: a competência 
da leitura

A leitura é, e foi uma noção mutante, pois sua carac-
terização sempre dependeu de seus suportes tecno-
lógicos. 

O professor Janer afirma que “ainda hoje, em 
pleno século XXI, ler é um privilégio de poucos. Não 
existe a democratização da leitura, e ler não é um 
bem partilhado por todos, o poder de acessibilidade 
dos novos meios não garante a democratização, a 
não ser que o nível de competência da leitura se 
minimize” (Janer, 2005).

A competência da leitura não é uma simplesmente 
capacidade. Enquanto a capacidade refere-se a uma 
organização mental mais transversal, a competência 
é específica a uma família concreta de situações, e 
apesar do debate científico em torno do seu concei-
to, define-se uns pontos comuns que delimitam seu 
significado:

“A competência refere-se à organização do conhe-
cimento dos alunos, e aplica-se a uma família de 
situações, que está orientada a uma  finalidade, é 
constituída por recursos cognitivos, afectivos, 
sociais e “metacognitivos”, e orienta-se à acção e 
à resolução de tarefas. Uma competência é saber, 
saber fazer, saber fazer com os outros e saber 
quando e por que é necessário utilizá-la” (Marche-
si, 2005,).

Nesta perspectiva, a leitura é susceptível de ser 
considerada “uma estratégia metodológica”, com 
poder de mobilização sobre a aprendizagem, que 
permite organizar e fortalecer capacidades cognitivas 
e afectivas, que desenvolve habilidades metacogniti-
vas e a experiência pessoal” (Marchesi, 2005). A lei-
tura é, por tanto, bastante mais do que a mera 
descodificação do texto; ler é compreender textos, ou 
seja, captar o significado e o sentido do conteúdo do 
texto de forma pessoal. Assim, a leitura é, uma 
maneira descritiva, uma actividade motivada e com-
plexa, que responde a diferentes finalidades, que se 
realiza em diferentes contextos, sobre diferentes 
tipos de textos, implicando diferentes processos e 
que é susceptível de ser avaliada pelo leitor. (Sánchez 
e García Rodicio, 2006; Schleicher, 2006).

Seguindo as directrizes do trabalho de Sanz More-
no sobre a leitura no Projecto Pisa, podemos destacar 
que (Sanz Moreno, 2005): 

•	 As finalidades da leitura concentram-se no desen-
volvimento do conhecimento, e no desenvolvi-
mento pessoal, na participação da sociedade e ao 
desenvolvimento e lucro de nossas próprias 
metas.
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Em princípio, pode-se considerar três elementos 
estruturais que incidirão na nova condição da lectura:

•	 A disseminação do texto; efectivamente as novas 
tecnologias pluralizam os textos e os colocam em 
múltiplas opções através de internet. O texto faz-se 
em contexto e vice-versa. Daí que podemos afir-
mar que estamos perante um tipo de leitura des-
continua e complexa.

•	 A desconstrução do texto, fruto de sua dissemi-
nação; o texto destextualiza-se, sendo o leitor o 
verdadeiro organizador do texto. Daí extraímos a 
possibilidade de uma leitura aberta, livre, ramifica-
da, re-elaborativa, por tanto mutante e frágil.

•	 A desconstrução dos suportes tradicionais, que 
propiciam a leitura instrumental ou utilitária, mais 
extensiva que intensiva, em que a oralidade e a 
imagem se confundem e se recreiam ao mesmo 
tempo. 

Se adicionarmos, as características próprias das novas 
tecnologias que se podem resumir nos seguintes 
parâmetros: imaterialidade, interactividade, ilimitada, 
instantanedade, inovação, multiformato, multidirec-
cionalidade, automatização, interconexão, diversida-
de, convergência de meios (iPhone, iPod, Wimax), 
elevados parâmetros de qualidade de imagem e 
som, digitalização, influência mais sobre os processos 

que sobre os produtos. E, por outro, não esquecer o 
forte poder vivencial do virtual, que substitui o critério 
para valer, isto é, o princípio de que, mais do que 
explicar o mundo, é necessário fazê-lo funcional e, 
por tanto, similar - análogo e virtual, de maneira tal 
que se desloca na pessoa a experiência do sentido 
de contraste da verdade pelo sentido digital, simula-
do, virtual, analógico, aparente e situado, de que o 
modelo funciona, estamos no caminho razoavel-
mente esboçado para pensar no novo panorama 
leitor (Moles, 1976 e 1985; Moles e Rohmer, 1983; 
Lévy, 1998; Ruipérez García, 2003; Gee, 2003 e 
2005; Marchán, 2006; Piñuel, 2006). 

6. Reflexões finais 

A história da educação está marcada por um fecho 
indiscutível, que é o papel do sistema escolar na 
alfabetização dos alunos através de dimensões per-
feitamente definidas. Uma parte pelo domínio da 
leitura (a capacidade de obter conhecimento através 
da descodificação de símbolos textuais) e outra, o 
domínio da escrita (a capacidade de comunicar atra-
vés dos ditos símbolos). Há poucos anos dominar 
estes símbolos significava estar alfabetizado e por-
tanto ter capacidade de se desenvolver para aceder 
à informação que a sociedade gerava. 

Hoje, a situação é diferente, foram desenvolvidas 
novas linguagens, novas formas de comunicação. É 
uma sociedade, cada vez mais aberta ao exterior, 
com crescente competitividade e mudança, é indis-
pensável a actualização e o aprofundamento dos 
conhecimentos nas mais diversas áreas.

Assim, cada vez, mais jovens e adultos necessitam 
de variedade de canais de aprendizagem, num siste-
ma de elevada escolha com maior actividade e 
interactividade, mobilidade, conectividade, obiquida-
de e globalização.

Esta realidade coloca à educação e às organi-
zações grandes desafios:

•	 A educação tem, imperiosamente, que se adaptar 
às necessidades das sociedades que serve. O 
grande desafio actual é o de se adaptar às grandes 
mutações sociais, culturais e económicas, criadas 
pela eclosão das Novas Tecnologias

•	 Tem que se que rever o papel e a definição da edu-
cação electrónica como conceito próprio da Peda-
gogia, com fundamento na intervenção pedagógica 
geral, porque é um âmbito geral de educação orien-
tado ao desenvolvimento do área de experiência 
virtual em processos educativos de ensino e apren-
dizagem.
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desde os anos 80 até a actualidade, os saltos tecno-
lógicos foram marcados pelas denominações: Ensino 
apoiado por computador (EAO); Videodisco Interati-
vo (VDI); Multimédia educativo; Tele-ensino; Ensino 
baseado em Web (Web-based teaching) (Touriñán, 
2005). 

O passo da sincronia à assincronia depende da 
existência de recursos pedagógicos virtuais. Mas nada 
disso invalida a necessária consequência de que esses 
recursos se utilizam para fazer intervenção pedagógica. 
Precisamente por isso, nos sistemas interactivos digita-
lizados, o desafio fundamental é gerar o mesmo 
espaço e tempo virtual para professor e aluno. O 
objectivo final do sala de aula virtual não é substituir o 
professor ou a orientação da aprendizagem, senão 
facilitar outro meio que amplia as possibilidades de 
intervenção, mas não DESTRÓI OU ANULA as con-
dições básicas do processo de intervenção que sem-
pre tem agentes, intencionalidade educativa e 
intervenção pedagógica para que se consiga transfor-
mar os determinantes externos (condutas do tutor e 
professor) em determinantes internos da conduta do 
aluno (Touriñán, 2003 y 2004a).

À vista das considerações anteriores, não faz sentido 
omitir as condições de mudança, que sem lugar a 
dúvidas vão potenciar aspectos icónicos e simbólicos 
que a situação ordinária de sala de aula não contem-
plava com a mesma intensidade, nem com a mesma 
potência formativa. Precisamente por isso, faz sentido 
fazer alusão a um campo emergente, cujas impli-
cações na aprendizagem em general começam a ser 
tidas em conta como propiciadoras de uma nova 
revolução que pode ter impacto mais directo na 

•	 Abre-se a possibilidade de entender o conceito de 
educação à distância como modalidade de ensino 
que se acomoda ao trabalho interativo no marco 
internacional e como possibilidade real de todos 
os centros de ensino como sistema misto, semi-
presencial (B-Learning).

•	 A oportunidade de estabelecer orientações estraté-
gicas derivadas de indicadores adaptados ao meio 
TIC na educação.

•	O sistema escolar tem que planear, a sua nova 
adequação às características e necessidades surgi-
das no seio da sociedade de informação.

Por isto, a escolarização básica deverá reformar o 
currículo básico de acordo com (Touriñán y Guima-
raes, 2008): 

•	 Reorganizar o conhecimento disciplinar, incorpo-
rando-o através dos novos meios e temas actuais.

•	 Facilitar que os processos de ensino se dirijam a 
proporcionar a reconstrução das experiências e 
informações que as crianças e jovens obtêm com 
actividades extra escolares, através dos meios e 
das tecnologias de comunicação.

•	Desenvolver nas escolas uma educação para os 
meios e tecnologias adaptando os programas 
escolares aos novos espaços e tempos escolares.

•	 Focar a aprendizagem através de metas que per-
mitam ao aluno aprender a procurar, seleccionar e 
reelaborar a informação.

A educação à distância, aberta e flexível, consolida-se, 
utilizando a aprendizagem electrónica, como uma forma 
adequada de gerar educação. Esta nova forma de propi-
ciar aprendizagens tornou-se, mais complexa a partir da 
ideia de virtualidade e deslocalização (e da criação 
de novas ferramentas para a transmissão de conteúdos). 
Há quem force a ideia de formação virtual e de sala 
de aula virtual para definir todo um conjunto de 
materiais multimédia, de meios tecnológicos com-
partilhados com professores e alunos num espaço, 
baseados na informação e comunicação, cuja conse-
quência cria a geração de conhecimento para pro-
duzir aprendizagens (Touriñán, 2003).

Os novos meios de informação e comunicação, 
principalmente os baseados na ideia de rede e de 
comunidade virtual, propiciaram a criação de um 
novo paradigma baseado na conjunção das novas 
tecnologias associadas às redes informáticas e o 
aparecimento de novos conceitos como, formação 
baseada na Web, formação on-line e, mais próxima 
no tempo, a ideia de comunidade virtual, digitali-
zação e aprendizagem electrónica (e-Learning) 
mediante Internet (on-line). Podemos afirmar que, 
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educação, do que o derivado do uso das TIC no seu 
estado actual, porque (Touriñán, 2005):

•	 A educação electrónica e a generalização do uso 
das TIC ajudarão a combater a «brecha digital» e 
promover a igualdade de oportunidades.

•	 A colaboração entre os sectores público e privado 
mediante projectos e fórmulas que optimizem os 
recursos são imprescindível para a educação elec-
trónica.

•	 A generalização das TIC no sala de aula como 
parte integrante da educação electrónica pode ser 
submetida a critérios éticos.

•	 A educação electrónica é o motor que pode con-
duzir a uma maior difusão e ao uso das TIC, com 
um sentido de “responsabilidade e utilidade” para 
as pessoas e para a sociedade.

•	 É uma prioridade desenvolver propostas de inves-
tigação, desenvolvimento e formação na área das 
TIC aplicadas à educação.

•	O acesso dos estudantes às ferramentas da socie-
dade da informação por meio da educação electró-
nica contribui para a melhoria dos conhecimentos.

•	 Cobrir a «brecha digital» e conseguir a aplicação em 
massa das TIC na educação electrónica (meios 
materiais e pessoal -recursos humanos-) é um 
investimento no capital humano.

•	 Abandonar aos jovens na cultura global da comuni-
cação sem proporcionar educação electrónica para 

desenvolver experiência virtual e criar critério a res-
peito de quando, como e por que, usar as tecnolo-
gias emergentes, é impensável. Aos efeitos das 
experiências a realizar, há um consenso fortemente 
generalizado na importância de ensinar utilizando a 
tecnologia nas matérias e não ensinar sobre tecno-
logia como uma matéria separada. 

Com vista nas considerações anteriores, a compe-
tência da leitura é considerada um valor e uma 
finalidade. Não parece razoável, não prestar atenção 
ao carácter científico criado à volta da formação de 
leitores competentes. Isto é o que permanece. 
Porém, tão pouco tem sentido, fazer caso omisso 
das condições de mudança, que sem lugar de dúvi-
das vão potenciar aspectos icónicos e simbólicos, 
que a leitura textual não contemplava com a mesma 
intensidade, nem com a mesma potência formativa. 
Se trata no fundo de ter capacidade de adaptação ao 
problema no seu novo meio, para responder, desde 
o ponto de vista da educação, ao desafio da leitura 
“de” e “em” no século XXI (Colom y Touriñán, 2007). 
E na soluçaõ deste problema, o ensino semi-presen-
cial tem um papel fundamental, porque se trata, no 
fundo, de ter capacidade de adaptação ao problema 
no novo meio, para responder desde o ponto de 
vista da educação às perguntas: que aprendizagem 
conta e o que conta na aprendizagem?

Por isto, à que eleger e valorizar em relação com a 
experiência virtual, deixando à margem as mitifi-
cações com o objectivo de:

•	 Planear problemas e soluções em termos da capaci-
dade do sistema escolar e da cultura organizativa da 
escola a respeito da educação electrónica.

•	Decidir para quê, como, e em função de quê, 
concepção de ensino e educação proporciona a 
educação electrónica.

•	Gerar o mesmo espaço e tempo virtual para pro-
fessores e alunos nos sistemas interactivos digita-
lizados.

•	 Identificar, definir e discernir as questões próprias 
das “aulas informatizadas”, mais do que das “aulas 
de informática”.

•	 Proporcionar a integração diária da intervenção 
digitalizada no horário escolar para a informática 
na escola.

•	 Apoiar o ensino, utilizando a tecnologia nas maté-
rias escolares e não no ensino sobre tecnologias 
como matéria separada. 

•	 Rentabilizar a “Mais Valia” da aprendizagem das 
TIC na acção escolar.

•	Avançar soluções para equilibrar em termos peda-
gógicos a acessibilidade, receptibilidade e flexibili-
dade.
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