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A revolução que a internet promove nas relações sociais afetará radicalmente as trocas de 
informações e conhecimentos. Como a pegadogia está lidando com estas mudanças? De que 
modo se dispõe a lidar com modos de aprender e ferramentas que estão se tornando 
universais? 

O que é pedagógico? Não sou educador. Logo, não estou habilitado para falar sobre pedagogia. 
Por outro lado, quando penso na internet, mais especificamente nas redes sociais que 
emergem no espaço informacional, ou quando penso em inteligência coletiva, em capital 
social, em produção de subjetividade, enxergo as possibilidades que a cultura digital vem 
desvelar. Um impacto que atravessa toda a organização da civilização. E transforma 
radicalmente todas as áreas do pensamento humano. 

A pedagogia também foi atingida. Assim, posso não entender de pedagogia. Mas, com certeza, 
a internet impacta absurdamente na forma de as pessoas aprenderem e ensinarem. 

Neste sentido, parto das idéias que costumamos debater no MetaReciclagem . Principalmente o 
processo de apropriação da tecnologia social. As redes sociais, sua topologia e conexões, ou 
aquilo que costumamos chamar de conectazes, em que a impermanência tem ação inequívoca 
na transformação social. Este processo tem sido inspirador de muitos projetos de inclusão 
digital no Brasil. 

Essa apropriação tem mais a ver com a forma como as pessoas conversam na rede. Pessoas 
que conversam com outras pessoas. Uns que ensinam os outros. Uns que aprendem com os 
outros. Numa dinâmica que só é possível quando temos as redes sociais como plataforma 
pública. 

Aprendizado e conhecimento são, como diz Seely Brown, resultados do "entrelaçamento de 
múltiplas forças: conteúdo, contexto e comunidade". Nas redes sociais, essa ecologia está 
sempre presente 

Bem, pelo menos para mim esta é a maneira por meio da qual nos alimentamos da 
conectividade. Aprendo muito navegando pelo conhecimento livre que encontro pelo meu 
caminho. John Seely Brown diz: "o que sabemos agora que não sabíamos há dez anos? O 
aprendizado e o conhecimento são resultados do entrelaçamento de múltiplas forças: 
conteúdo, contexto e comunidade". Nas redes sociais encontramos essa ecologia da 
aprendizagem. 

Minhas dúvidas são reveladas na rede. Nos fóruns, em listas, encontro aquilo que outras 
pessoas estão fazendo. Pessoas postam dúvidas. Outros postam soluções. As pessoas blogam 
sobre diversos temas. Já li coisas lindas em blogs. As conversas das multidões 
hiperconectadas. 

Logo, ensinar nessa realidade pressupõe conhecer as entranhas da rede. Pois quando as 
pessoas estão conectadas elas procuram outras pessoas para conversar. Querem estar no 
Orkut, bater papo no MSN, buscar aquilo que é relevante para cada um. 

Não sei como a pedagogia está lidando com essas novas variáveis. Este é um grande desafio. 
Entretanto, como afirmei, nada entendo de pedagogia. Mas fui conferir no dicionário, e ele me 
diz que pedagogia "é a ciência que estuda os problemas relacionados com o seu 
desenvolvimento como um todo; é o conjunto de métodos que asseguram a adaptação 
recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se deseja formar". 



E mesmo a ortodoxia dicionarística só explicita o que fazemos na prática: o "desenvolvimento 
como um todo", a "adaptação recíproca do conteúdo informativo". Ou seja: não entendo de 
pedagogia, mas entendo desse fuzuê cibernético. E nessa composição estamos prontos para 
conversar. 
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