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Vive-se, contemporaneamente, uma transformação estrutural mundial 

muito rápida, geradora de novos quadros nos campos económico, político, 

científico, estético, sócio-cultural e educativo e, portanto, condicionadora da 

própria qualidade de vida e da condição humana.  

O processo de globalização que vivenciamos (bem visível no aumento 

exponencial de comunicações e de relações transoceânicas e transnacionais, 

concretizadas numa enorme circulação, real e virtual, de bens materiais e 

imateriais e de pessoas) tem sido muito baseado e é potenciado pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) que começaram a expandir-se 

e a popularizar-se por todo o mundo, possibilitando, através da omnipresença 

e da omnipotência da informação, o desenvolvimento da consciência de que 

vivemos num planeta de grandes interdependências, nos campos financeiro, 

alimentar, da paz, da segurança ou ambiental, entre muitos outros.  

As TIC, que estão cada vez mais presentes em todos os sectores de 

actividade profissional industrial, comercial, agrícola e dos serviços, da 

administração, do lazer, fazem-nos ganhar consciência de alterações 

significativas, por exemplo, nos conceitos de espaço (que está encurtado) e 

de tempo (que está muito acelerado), de centro e de periferia (que se 

aproximam potencialmente), de vizinhança (que já não se circunscreve 

apenas ao prédio, à rua, ao bairro ou à zona em que habitamos ou 

trabalhamos), de público e de privado (que se interpenetram cada vez mais 

nos nossos quotidianos). As TIC, nesta perspectiva, e pela sua universalidade, 

não são apenas intrumentos de trabalho de pesquisa ou de comunicação. Elas 

estão a contribuir para a nossa transformação como humanos e, portanto, 

para uma alteração profunda na nossa auto-compreensão. 

A mundialização é, de facto, um processo que transporta cada pessoa e 

as sociedades para uma ordem global, ou para uma ordem que vivemos a nível 
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local influenciada pelo global. Apercebemo-nos, por vezes, que o local 

também pode estar no global ou influenciar o âmbito global. Esta é uma 

ordem que começamos a reconhecer porque tem efeitos sobre as nossas 

vivências do mundo e sobre os nossos comportamentos em todas as suas 

dimensões, sem excepção, e que começa a ser designado de “glocalização”, 

mas que ainda não dominamos nem compreendemos em toda a sua extensão. 

Neste contexto faz, então, sentido designar a sociedade actual como 

coincidente com a construção de uma sociedade tecnológica digital global que 

se vê num horizonte ainda pouco claro, mas que se prefigura como uma 

sociedade com características reticulares e profundamente comunicativa. Na 

verdade, importa sublinhar que, sobretudo com a Internet, geradora do 

ciberespaço, está a emergir a sociedade em rede, aberta e interactiva, a 

sociedade da conectividade, acabando-se a unidireccionalidade, pois, 

potencialmente, as novas tecnologias permitem e favorecem a intensificação 

do intercâmbio, da cooperação e do estabelecimento de parcerias em todos 

os domínios da vida. Estamos todos a tornar-nos cada vez mais cibercidadãos, 

netizens, isto é, cidadãos da(s) rede(s), ou seja, os sujeitos político-sociais 

constituídos no ciberespaço ou influenciados por esse novo espaço. O mais 

interessante é verificar-se que as lógicas da sociedade em rede perpassam 

mesmo para aqueles que não são utilizadores frequentes (ou que não são 

ainda utilizadores) de computadores e das tecnologias a eles associadas, 

sobretudo através de outras cadeias mediáticas. Essas lógicas perpassam ainda 

porque a realidade daquilo que já existe ou daquilo que é possível começa a 

ser interiorizada e a ser desejável e desejada por todos os humanos. 

Contudo, o quadro mundial que se tem vindo a gerar é um quadro no 

qual os pontos e zonas de “luz” apresentam grande heterogeneidade e este é 

que é o problema preocupante a exigir capacidade de resposta na transição 

que vivemos. Podemos, de facto, constatar grandes assimetrias e disparidades 

de desenvolvimento humano em todos os países (é certo que nuns mais do que 

noutros), nos campos e nas cidades, sendo necessário e urgente agir no 

sentido de uma melhoria, de uma maior concertação, visando o combate 

eficaz à exclusão social, na qual, a par do combate à fome e à pobreza, o 

combate à info-exclusão é também uma das vertentes significativas da 
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sociedade em rede, exigindo estratégias de promoção do acesso à utilização 

das redes digitais, acesso esse que tem de ser apoiado para que a literacia e 

fluência tecnológicas se desenvolvam.  

O problema da desigualdade e da falta de equidade parece-nos válido 

qualquer que seja a escala que tomemos: o local, o regional, o nacional, o 

global. Assim, por oposição a uma concepção de cidadania de representação, 

emerge a exigência de um exercício de cidadania participativa, fundada numa 

construção permanente de identidade e de sentido de pertença que não se 

circunscreva apenas a uma daquelas dimensões. Ser cidadão é sentir-se 

responsável e agir pelo bom funcionamento das instituições que respeitam os 

direitos do homem e permitem uma representação das ideias e dos interesses 

da humanidade, mas é em primeiro lugar participar e intervir antes de evocar 

ou reivindicar os direitos de participação. Esta cidadania do ser tem, hoje, 

para além das dimensões local e nacional, uma dimensão global. 

O nosso momento civilizacional reveste-se, deste modo, de grande 

complexidade apresentando contradições e paradoxos inquietantes. Isso 

releva sobremaneira a importância da reflexão sobre o papel que a 

educação/formação1 e o pensamento educativo podem ter na construção de 

sentidos críticos inteligentes que não conduzam a que a complexidade se 

torne completamente incompreensível, que levem à aprendizagem do lidar no 

âmbito cognitivo com o inesperado, o incerto, a dúvida, e, nos campos 

afectivo, ético e relacional com a multiculturalidade, a diversidade, o 

diferente. Estes são enormes desafios para a educação e, em particular, para 

a escola, podendo-se falar da necessidade de uma educação global na era 

digital emergente, mas que já se afirma como realidade.  

Impõe-se, assim, a pergunta à qual docentes, discentes, decisores, pais, 

deverão procurar responder em permanência numa perspectiva de educação e 

desenvolvimento: estará a escola a contribuir para a entrada na sociedade em 

rede, a desenvolver sentidos e competências para o desenvolvimento de uma 

nova cultura de aprendizagem e de cidadania? 

                                                 
1 A educação e a formação não deverão circunscrever-se à escola como instituição dedicada 
ao ensino. Será desejável que muitas outras instituições (autarquias, museus, associações e 
centros culturais e desportivos, centros científicos, empresas), e a sociedade como um todo, 
assumam e valorizem a educação e a formação como um desígnio essencial para o 
desenvolvimento humano ao longo de toda a vida. 
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 A qualidade dos contextos de aprendizagem, das circunstâncias que se 

criam, dos ambientes que se denvolvem, são essenciais para o 

desenvolvimento do empenho, do envolvimento e da capacidade de 

intervenção dos aprendentes como cidadãos. Sem dúvida, que as TIC 

favorecem essa nova construção de sentido de múltiplas pertenças, em 

diferentes escalas, exigindo que cada pessoa aja como sujeito e agente 

transformador no seu mundo contemporâneo. 

Em Portugal, têm-se desenvolvido, desde meados dos anos de 1980, ao 

nível das políticas públicas, vários projectos com vista à inclusão das TIC na 

escola: Minerva, Nónio, Internet na Escola, entre outros. Também muitas 

escolas têm sabido desenvolver os seus projectos próprios com a mesma 

finalidade. Foram e são projectos de grande mérito incluindo muitas vertentes 

(apetrechamento com equipamentos informáticos, formação de professores, 

desenvolvimento de software, desenvolvimento de conteúdos online, 

cooperação e intercâmbio internacional sobretudo com escolas e programas 

da União Europeia), mas podemos pressentir que se torna necessário ir muito 

mais além das experiências já concretizadas, as quais se têm preocupado 

predominatemente com as questões “performativas” das utilizações e 

aplicações educacionais das TIC ou com o seu ensino específico.  

Torna-se necessário construir sentidos de ensino e de aprendizagem e de 

formação, assumindo que, quando as TIC são parte do ambiente escolar 

tornam-se agentes de modificação e proporcionam um outro tipo de trabalho 

escolar, favorecendo a aprendizagem autodirigida, um novo tipo de 

interacções dentro das aulas e da escola e também com outros parceiros 

virtuais. É preciso romper com lógicas adaptativas. É preciso que se 

concretizem outras perspectivas educacionais que integrem as dimensões 

cognitiva, ética e relacional. 

Todas as dimensões cognitivas da educação/formação global, a 

científica, a digital, a estética, a ética, a ambiental, a inter e multicultural 

devem ser vistas numa perspectiva transdisciplinar (que não anula as 

perspectivas disciplinares, nem as inter ou muldisciplinares, mas que as 

interrelaciona) e ser valorizadas num desenho curricular flexível no qual os 
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contextos e projectos de aprendizagem surjam a par dos conteúdos, numa 

perspectiva de empowerment de cidadãos reflexivos. 

As dimensões axiológicas da educação/formação global implicam a 

compreensão de que o espaço/tempo cibernético é um espaço de escolha 

humana e fazer escolhas requer conhecimento e requer também a capacidade 

de prever as consequências das aplicações desse conhecimento e, portanto, 

uma reflexão sobre os problemas de manipulação, quer a montante quer a 

jusante das utilizações. Neste contexto, os princípios éticos assumem enorme 

importância já que as tecnologias não são neutrais nem pelo que têm de 

inerente nem pelo que têm de adquirido: são concebidas por humanos e 

usadas por humanos que ora são racionais, ora podem ser cruéis. 

Quanto às dimensões relacionais da educação/formação global, a 

convivialidade na sociedade tecnológica, e, particularmente, a que tem lugar 

na Internet, requer, para além do desenvolvimento de sentidos cívicos e de 

civilidade e dos princípios éticos acima referidos, a interiorização de vimos do 

local para o global e, portanto, do inter e multiculturalismo, do 

reconhecimento social, da tolerância social, mas também a negociação 

permanente dos limites da tolerância social. 

Desde há muito que a educação persegue e deseja uma aprendizagem 

menos baseada na transmissão de conhecimentos, mais fundada na inquirição, 

na indagação, na pesquisa, na busca. Desde há muito que a educação 

persegue e deseja uma escola centrada no aluno reconhecido como pessoa 

singular que tem que se individualizar, menos taylorizada, mais qualificada, 

mais autónoma, mais inclusiva, mais atractiva, mais actualizada, mais aberta 

ao trabalho em rede com diversos parceiros, com maior valor social. Desde há 

muito que a educação persegue e deseja desenvolver um perfil de aluno 

menos passivo e contemplativo, mais participante, mais activo. Desde há 

muito que a  educação persegue e deseja um professor menos virado para a 

uniformidade e impessoalidade de práticas, mais disponível para a diversidade 

e mais disponível para ser co-aprendente. As condições para a concretização 

deste projecto educativo nunca foram tão boas como hoje, com as novas 

tecnologias de informação e comunicação. 
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