avanço do uso das novas
tecnologias da comunicação é evidente, embora nossa imersão no ciberespaço - o espaço das
vivências virtuais - seja
um fato recente em nossa história. A internet aberta chegou ao
Brasil somente em meados de 1995, mas
nossa imersão na virtualidade acelerouse com velocidade exponencial. Segundo
o Ibope, os internautas brasileiros, que em
fevereiro de 2001 somavam 4,4 milhões,
atualmente se aproximam dos 70 milhões.
Os usos da web se ampliaram não apenas
numericamente, mas também qualitativamente, em variadas formas e finalidades: seja facilitando e acelerando nosso
acesso às informações, seja viabilizando
a interação entre pessoas. Desta maneira,
a chamada vida virtual já é encarada com
naturalidade como parte integrante da rotina dos internautas.
Essa intensa transformação das vias
de comunicação não repercute apenas
sobre a organização das nossas rotinas e
tarefas, mas também sobre nossa subjetividade. Na área do ensino, a difusão dos
acessos à internet vem acarretando mudanças expressivas no cotidiano escolar,
gerando impactos ainda pouco assimilados ou compreendidos pelos seus principais protagonistas, professores e alunos.
No entanto, as implicações subjetivas das
experiências humanas propiciadas pela
internet são ainda pouco estudadas em
seus aspectos essenciais. O que muda, de
fato, na nossa maneira de aprender e de
ensinar com a chegada da web? Estaríamos apenas passando a utilizar versões
mais sofisticadas das antigas ferramentas de trabalho, ou existe uma real evolução em curso, na área da educação?
Na Psicologia, de forma geral, e também
entre os educadores, as análises e pesquisas realizadas sobre as atividades dos in-

ternautas se concentram nos aspectos
controvertidos da sua navegação, focalizando principalmente os possíveis efeitos
danosos dos usos excessivos, compulsivos
ou excêntricos dos computadores e dos
acessos à web. Como conseqüência dessa
ênfase nos comportamentos desviantes ou no mínimo vistos como inadequados reforçam-se a impressão negativa e a visão patologizante das vivências humanas
observadas no ciberespaço.
Ainda que tais problemas existam (e
eles de fato existem) é necessário percebê-los como pontas de um iceberg, indicadores de estarmos passando por uma
transformação cultural veloz, complexa e ainda pouco compreendida do ponto de vista do seu significado psicológico mais profundo. A história humana é
farta em exemplos de reações coletivas

de desconfiança e retração diante do "novo". Especialmente quando o fenômeno a
ser assimilado tem dimensões tão amplas
e exige da nossa parte revisões de atitudes, valores e conceitos no breve espaço
de uma única geração. Lembremos que,
como dito antes, nossos acessos à internet começaram a acontecer há apenas 15
anos. Portanto, todos nós, educadores da
atualidade, ainda somos 'migrantes digitais', ao passo que nossos alunos já nasceram imersos em uma cultura da qual a
virtualidade é parte integrante.
Cabe-nos então cultivar, com interesse real e desarmado, uma observação
mais ampla e menos parcial dos eventos
que ocorrem no ciberespaço, para melhor
compreendermos a inserção humana em
seus domínios. Especialmente aquelas relacionadas às novas formas de construção
do conhecimento propiciadas pela virtualidade e suas implicações para nossas concepções sobre o ensino-aprendizagem,
bem como sobre a redefinição do papel do
professor dos jovens destes novos tempos.

• PERSPECTIVAS EVOLUTIVAS

Ao lidarmos com os temas da atualidade e de modo especial com o surgimento da
internet -, poderá ser valioso termos em
mente uma afirmação feita por Jung em
entrevista concedida em 1932: "O homem
contemporâneo é apenas o mais recente
fruto maduro na árvore da raça humana",
(in McGuire & Hull, 1982, pág. 69). Ou seja, será prudente lembrarmos que a evolução humana é um processo ainda longe
de ter chegado a seu termo final.
Nessa perspectiva evolutiva, Pierre
Levy é um pensador tido como otimista, e sua obra apresenta predições promissoras sobre as implicações da evolução dos recursos de comunicação modernos que culminaram com o surgimento da internet. No que se refere às
novas formas de construção do conhecimento, Levy propõe ideias de grande

interesse para os educadores. Como
exemplo, podemos citar sua avaliação
de que a biblioteca virtual contida na
web é mais do que um imenso depositório estático de informações. Sem dúvida,
ela nos propicia vias de acesso ao acervo

dos saberes construídos pela humanidade ao longo de milênios. Mas, na medida
em que é provida da interatividade, permite também, ao internauta dialogar,
apropriar-se e recriar esses mesmos saberes, tornando-se um protagonista da
chamada "inteligência coletiva". Dessa
forma, o acesso ao conhecimento deixou de ser um processo "vertical" para
se tornar "horizontal", "transversal".
Inspirado na ideia da "Noosfera" de
Teilhard de Chardin, Levy propõe ainda
o conceito da "memória coletiva" como
sendo a manifestação da próxima etapa
evolutiva da consciência humana, caracterizada pela transpessoalidade do saber.
Nessa concepção, tanto o acesso quanto a própria construção do conhecimento
deixarão de ser privilégios de poucos para se tornarem - virtualmente - possibilidades viáveis a qualquer ser humano. No

entanto, esse caráter transpessoal do pensamento não leva o autor à desvalorização
do indivíduo, mas, ao contrário, o conduz
à "ideia infinitamente regozijante de que
todo espírito está (virtualmente) presente
em cada um", pois, para Levy, "é o universo que pensa e passa em nós".
Referindo-se ainda à "memória coletiva" em construção na web, Levy a compara a um hipertexto em reestruturação
permanente, e destaca seu caráter universal, colaborativo, derivado da articulação
das subjetividades de todos os internautas participantes da sua construção. Essa nova etapa da evolução da cultura permite a conjugação de competências individuais em torno de objetivos e tarefas que
seriam inexequíveis, se tentadas em forma individual ou mesmo grupai. O Projeto Genoma Humano é, talvez, o primeiro
exemplo emblemático desse tipo de cola-

boração possível na esfera científica internacional, desde que mediada pela web: iniciado em 1990, com término previsto para 2025, reúne mais de 5 mil cientistas de
250 diferentes laboratórios distribuídos ao
redor do planeta, empenhados no mapeamento do código genético humano.
APRENDER HOJE

Segundo as idéias apresentadas, as transformações culturais já em curso são de tal
porte que exigem da nossa parte uma efetiva revisão de valores, posturas e atitudes
como educadores. Cabe-nos perguntar: o
que é, hoje, aprender? Talvez, a natureza
da própria aprendizagem possa estar se
redefinindo com formas novas de expressão, adequadas ao novo momento histórico. Levy propõe: "A educação (ou, visto
por outro ângulo, a aprendizagem) é uma
atualização da cultura, e não somente no

plano do seu conteúdo (as formas aprendidas), mas, sobretudo, no plano do seu
gesto exploratório, consciente e deliberado. Uma criança que aprende reproduz o
próprio movimento da espécie".
A introdução das ferramentas informatizadas nas aulas (ou mesmo na vida extraescolar dos alunos) por si só exige revisões dos papéis desempenhados
nas relações entre professor e aluno e das
próprias concepções de ensino. As estratégias de aulas convencionais, onde alguém supostamente apenas "ensina" enquanto outros "aprendem", já não conseguem dar conta das demandas educacionais dos novos tempos. Diante de tantas
mudanças, não é de surpreender que até
mesmo os nossos critérios de avaliação
de aprendizagem se mostrem insuficientes para balizar nosso trabalho. Será, pois,
necessário reaprendermos a ensinar.

Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 52, p. 42-45, dez./2010 e Jan./ 2011.

