
Pedagogia Digital e E-learning: convergência para suporte aos novos modelos em 
educação virtual  
 
A sociedade digital, cenário sob o qual geram-se modos de produção informacionais, pautada na 
rapidez do tempo digital, bem como nas facilidades dos dispositivos que conectam e constituem 
redes de comunicação, demanda outro suporte educativo.  
 
Todavia, as pedagogias ainda produzem suas práticas pedagógicas sob modos de tempo e de 
espaço fixos e delimitados. Tais práticas não reconhecem que há, conseqüentemente aos 
dispositivos tecnológicos de informação e comunicação contemporâneos, uma geração digital que 
demanda conhecer e aprender por diferentes suportes digitais. 
 
Paralelamente, as possibilidades de produzirem-se práticas educativas digitais sob modelos 
educacionais abertos, e expansíveis à dimensão da Internet, tornam-se o contraponto ao modo 
escolarizante e burocrático de gestar-se educação. 
 
Por certo, tal possibilidade assenta-se na lógica de uma sociedade cuja metáfora de percepção 
mental deixa de ser apenas “analógica”, para ser também digital. Porém, não basta fazer-se do 
digital um dispositivo para armazenar dados, e nem das máquinas as ferramentas para os 
distribuírem. Se há outras tecnologias mediando as relações pedagógicas, diferentes das 
tecnologias até então utilizadas, há, implicitamente, novas formas de constituírem-se modelos 
educacionais e, nesses, novos modos de interagir-se na sociedade digital.  
 
Outrossim, as novas alternativas em educação nessa sociedade de suporte digital residem, 
principalmente, nas possibilidades viabilizadas por bases tecnológicas networked, capazes de 
armazenar dados e de suportar educação em rede. Porém, o suporte educativo e o das redes não 
dependem somente de novos discursos em educação e de tecnologias, agora digitais, pois embora 
sejam significativas as extensões da educação presencial a espaços virtuais, ainda são tímidas as 
mudanças nas formas e nos conteúdos que mediam as relações de saber. 
 
Certamente, as mídias digitais e a Internet são o suporte a uma produção coletiva do 
conhecimento via rede. Suportam a criação de fóruns e de listas de discussão, possibilitam 
conversas por meio de chats, de mensagens instantâneas e de correio eletrônico; apóiam a 
geração de conteúdos digitais como vídeo-chats, bibliotecas digitais, vídeo-aulas, tecnologias de 
animação e de simulação; permitem que estudantes possam gerenciar sua demanda por 
conhecimento e por seu ritmo de aprendizagem; reconfiguram os espaços de acesso ao aprender, 
por meio de ambientes virtuais de aprendizagem; favorecem as relações pedagógicas que, antes 
centradas no modelo professor-aluno, descentrem-se e operem por múltiplos agentes de 
educação, incluindo os estudantes, e propiciam uma convivência virtual – longe é um lugar que 
não existe – na proximidade possível às ferramentas de comunicação.Todavia, essas 
potencialidades das mídias digitais e da tecnologia Internet dependem de estratégias pedagógicas 
para tornarem-se capazes de potencializar educação.  
 
Indubitavelmente, nesse cenário de uma sociedade digital e conectada em rede, a web configura-
se como ferramenta sob a qual, e incessantemente, produzem-se ilimitadas formas de uso e a 
partir da qual criam-se novos objetos de consumo e de produção social. 
 
Decorrente disso, inserem-se novas terminologias tais como mídias digitais, hipermídia, 
interatividade, conectividade, ambientes virtuais, sistemas de gestão do conhecimento, sistemas 
de gerenciamento de conteúdos digitais, objetos digitais de aprendizagem, entre tantos outros 
conceitos que emergem sob uma produção agora digital e de áreas de conhecimento 
contemporâneas. Estas, por sua vez, passam a fundamentar novos campos de produção e 
formam aquilo que se denomina economia do conhecimento. 
 



Em vista disso, e a partir do que a Internet possibilita, delineiam-se negócios “e”, os quais 
derivam-se de sistemas e aplicações tecnológicas, e dos quais emergem novos mercados. O 
suporte “e” da educação, principalmente o e-learning - tecnologia e modelo em aprendizagem 
eletrônica - reconstitui-se nessas derivações e, como tal, imprime suas configurações e 
articulações com a educação. 
 
As redes constituídas pela Internet e a convergência digital de dispositivos de comunicação e 
informação para a web impulsionam uma inovação de negócios, tanto no desenvolvimento de 
produtos quanto na implantação de serviços, e os modelos e-learning via Internet têm sido cada 
vez mais o centro de negócios dos que ofertam educação virtual. 
 
Constata-se, pois, que a sociedade digital gera suas demandas. E a demanda por formação e por 
aperfeiçoamento contínuo imbrica-se nessa questão, como também a produção de sistemas e de 
modelos sob o suporte Internet, principalmente da web. 
 
Por tal contexto de produção - via Internet - reconfiguram-se os tradicionais modos de 
difundirem-se e de produzirem-se estratégias em educação e treinamento. Constitui-se, por meio 
disso, não só uma educação via Internet e na web – o suporte “e”-, mas especificamente uma 
indústria propulsora de negócios variados, tanto em produtos quanto em serviços de 
aprendizagem eletrônica. 
 
Por conseguinte, o novo suporte sob o qual geram-se novas demandas, gera suas indústrias as 
quais, por sua vez, não só criam os seus segmentos digitais, sejam da educação, da saúde ou da 
economia de negócios, entre outros, como também geram modelos fundados nas parcerias e nos 
relacionamentos de negócios digitais. 
 
De fato, não se pode falar de um segmento digital, mas de vários, constituindo-se e/ou 
(re)inventando-se a cada demanda e por quaisquer conjuntos de negócios gerados e gerando-se 
na infra-estrutura Internet. 
 
A partir dessas breves considerações, pode-se inferir que, no cenário da sociedade digital, a 
educação delineia-se por novos suportes pedagógicos e tecnológicos, os quais demandam 
pedagogias e teorias de aprendizagem, bem como sistemas compatíveis tecnologicamente com as 
redes e protocolos de comunicação mundiais. Esses suportes, por sua vez, para serem eficazes, 
requerem correspondência por meio de modelos acessíveis e flexíveis, que se possam expandir a 
escalas variadas. Da mesma forma, requerem estar assentados numa base tecnológica e 
pedagógica tanto em relação aos produtos quanto aos serviços que possam disponibilizar, pelos 
quais possam diferenciar-se dos antigos suportes educativos fixos, escolarizantes e 
burocratizantes, típicos de uma gestão pedagógica centrada na fala do professor, na passividade 
do aluno e na disciplinarização. 
 
Decorre disso a necessidade de constituirem-se pedagogias que se insiram no modelo digital de 
produzir-se educação e, igualmente, decorre a necessidade do e-learning – atualmente o principal 
suporte em “e-educação” – em consistir-se de modo a não prevalecer o “e” no sentido da 
tecnologia e tampouco conceituar “learning” no sentido de estratégias de aprendizagem. Isso para 
que, além da aprendizagem eletrônica, esse modelo possa significar um suporte a diferentes 
negócios em educação (quaisquer que sejam os negócios “e” que a partir disso derivem). A essa 
questão agrega-se a necessidade de, ao se apontar uma inteligência de produto, apontar-se a 
logística como estratégia de viabilidade dessa equação pedagogia-negócios e tecnologia-negócios 
no sentido de uma convergência para potencializar educação. 
 
Por outro lado, observa-se a consolidação do uso da Internet – e ainda timidamente do uso de 
tecnologias móveis – a partir de modelos de negócios “e” fundamentados em produtos e em 
servicos, os quais vêm contribuindo à configuração de segmentos digitais novos e propulsores de 
convergências e de demandas educacionais.  



Em concordância, o e-learning, traçado e projetado nessa convergência, torna-se um dos 
produtos de sustentação do que se vislumbra como mercado global de educação. 
 
Todavia, tanto a gestão de implantação do e-learning quanto a sua utilização, nela embutidas as 
potencialidades tecnológicas e pedagógicas, apresentam lacunas por equacionarem-se nas 
estratégias de desenvolvimento tecnológico – produtos e serviços tecnológicos - sem que desses 
derivem-se negócios educacionais. A educação é parte de uma economia global do conhecimento 
que emerge para a rede. No entanto, os processos inovadores das tecnologias de informação e 
comunicação - principalmente na área de educação - enfatizam mais os dispositivos e menos as 
possibilidades de gerarem uma educação diferenciada. 
 
Nesse sentido, as verdadeiras inovações, possíveis às tecnologias de comunicação e informação e 
respectivos progressos em direção ao estabelecimento de modos totalmente novos em educação 
não encontraram mercado disponível. Em outras palavras, significa que a utilização da tecnologia 
focou-se num mercado já existente, o qual apenas migrou para o suporte digital. Em 
conseqüência, apontam-se novas alternativas para uma educação digital sem no entanto 
referenciarem-se por uma pedagogia digital.  
 
Do mesmo modo, para que o suporte “e” não se fixe na citada ênfase tecnológica e nos velhos 
mercados da instrução e do treinamento, e que possa prover educação a partir de referenciais de 
educação aberta, flexível e de demanda, não é suficiente situá-lo no mercado da tecnologia ou 
classificá-lo a partir de tendências em educação. Interessa, pois, nesse contexto da indústria e-
learning , propor-se a convergência da pedagogia e da tecnologia à formação de infra-estruturas 
do conhecimento em rede, denominadas bases e-knowledge.. Evidencia-se, em tais bases, o e-
learning como a principal tendência nesse sentido, e no apoio às atuais estratégias em educação 
pela web.  
 
No limite dessas questões, problematiza-se tanto a pedagogia digital quanto o e-learning para que 
gerem negócios inovadores a partir de uma convergência da pedagogia e da tecnologia capaz de 
prover educação em rede, uma rede de conhecimento, a qual corresponda às premissas de uma 
sociedade demandante e de uma educação sob demanda. 
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