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RESUMO

Esse trabalho tem como objeto de estudo a aprendizagem social virtual mediada como elemento conceitual relevante para a educação.
Trata-se de analisar os sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos e suas relações com o conceito de socialidade, de modo a
compreender a natureza, características e a estruturação da aprendizagem contemporânea. A metodologia da pesquisa é qualitativa e o
método de pesquisa é o etnográfico. Os resultados alcançados destacam a aprendizagem social virtual mediada como conceito
importante para a cultura da escola, sobretudo, na organização dos saberes pedagógicos influenciados por elementos da cultura
exterior, os jogos eletrônicos, a presença do virtual nas relações sociais, através da aprendizagem social virtual mediada.

Palavras-chave: Cultura Juvenil; Socialidade, Aprendizagem Social Virtual Mediada.

ABSTRACT

This work aims to study social learning as mediated virtual conceptual element relevant to education. It involves analyzing the senses
of the young people to electronic games and its relationship with the concept of sociality in order to understand the nature,
characteristics and structure of contemporary learning. The research methodology is qualitative and the research method is
ethnographic. The results obtained highlight the social learning mediated virtual concept as important to the culture of the school,
especially in the organization of pedagogical knowledge influenced by elements of the foreign culture, video games, the presence of
virtual social relationships through social learning mediated virtual.

Keywords: Youth Culture, Sociality, Social Virtual Mediated Learning.

INTRODUÇÃO

Uma das principais contribuições do campo de conhecimento educacional é a possibilidade de desenvolver ferramentas de diferente
natureza no âmbito das atividades do ensino e da pesquisa. A ferramenta conceitual é relevante nesse contexto porque concretiza o
avanço epistemológico na produção do conhecimento acadêmico em novas direções. Este trabalho acadêmico tem como objetivo
apresentar a aprendizagem social virtual mediada como categoria conceitual nascida através do contato direto e intensivo com os
sujeitos participantes da pesquisa intitulada Jogos Eletrônicos, Cultura Juvenil e Socialidade: a aprendizagem social virtual mediada e
suas influências para a educação.

Será apresentado o plano de conceitos e/ou o conjunto de teorias que subsidiou o delineamento do conceito da aprendizagem social
virtual mediada, destacando, sobretudo, as características, a natureza e as influências da aprendizagem social virtual mediada como
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elemento conceitual relevante para a educação. Inicialmente, toma-se como ponto de partida a definição do termo aprendizagem. Para
tal recorre-se a diferentes áreas de conhecimento como a biologia, a antropologia, a psicologia, a sociologia e a educação para delinear
um diagrama de conceitos que permita elucidar a complexidade no qual o tema se insere. Em seguida, concentra-se na aquisição e no
desenvolvimento da aprendizagem social considerando as influências das Tecnologias da Informação e da Comunicação no processo
de desenvolvimento cognitivo e social dos sujeitos. Neste ponto, discute-se a relação entre a aprendizagem social e a mediação através
de diferentes planos teóricos das ciências humanas e sociais, dedicando-se ao plano conceitual da aprendizagem social e a
virtualização das atividades humanas e das relações sociais mediadas pelas tecnologias informáticas. Por fim, disserta-se sobre a
aprendizagem social virtual mediada destacando elementos formais, oriundos dos planos de conceitos de autores diversos, com a
finalidade de caracterizar a natureza e a especificidade desta categoria de pesquisa.

2 O CONCEITO DE APRENDIZAGEM

A definição do conceito de aprendizagem como experiência humanamente constituída não é consenso entre os pesquisadores. Mas, é
fácil identificar na produção científica referências ao caráter indissociável entre aprendizagem e inteligibilidade de formas de vida
diferenciadas (Moigne e Morin (2000); Morin (2002); Maturana (1997); Léna (2002); Mattauer (2002); Pelt (2002)). Nesse sentido,
pode-se afirmar que a aprendizagem consiste em um processo complexo de natureza autorregulável de sistemas funcionais abertos,
associados à inteligência e ao desenvolvimento de formas organizativas e relacionais distintas quanto aos modos de operação,
processamento e ampliação, referentes aos objetos do mundo material, ligado à natureza ou, ainda, aos elementos simbólicos,
pertencentes a determinado contexto cultural, humanamente construído. O conceito de aprendizagem, pois, é complexo e se situa numa
problemática cada vez mais densa quando está associado aos estudos das interações humanas, fincadas na experiência social, na
mediação e nos processos de identificação, partilha e pertencimento, próprios à socialidade maffesoliniana.

A construção do conceito de aprendizagem está situada em diferentes áreas de conhecimento. Porquanto, a definição conceitual do
termo está profundamente determinada pelo campo de conhecimento no qual são desenvolvidas diferentes teorias. Estes campos de
conhecimento, por sua vez, são produzidos em diferentes contextos históricos e os elementos formais que descrevem este ou aquele
conceito relacionado à ideia de aprendizagem refletem tanto uma temporalidade quanto uma espacialidade singulares. Por isso mesmo,
encontra-se uma diversidade de definições relacionada à aprendizagem na produção científica existente.

Maturana e Varela (2001) descrevem a aprendizagem como elemento estruturalmente funcional, baseada em dois princípios básicos:
existência e atuação do organismo. Em todo caso, existir e atuar forma um binômio complexo no sentido de fundar-se na ação, na
agência e na interação entre os sistemas interdependentes que constituem o organismo (humano ou não). Logo, existir e atuar
proporciona o acesso à informação ou aos dados oriundos de diferentes ambiências que, sistematicamente, são incorporados como
informação do meio através da qual se constrói a representação deste meio, armazenando-a na memória e utilizando-a para gerar uma
conduta em resposta às perturbações da respectiva ambiência instaurada. É uma das primeiras aproximações de Maturana com os
conceitos de cognição e de aprendizagem articulados no campo da biologia.

Nesse contexto, a preocupação de Maturana será compreender a cognição, relacionada com a natureza fundamental dos seres vivos.
Para isso, levanta uma pergunta substitutiva ao costumeiramente feita por outros pesquisadores como Piaget (1896-1980), e Bateson
(1904-1980). Tais autores questionaram a gênese da inteligência e os modos (ou formas de desenvolvimento) de obtenção da
informação pelo organismo a respeito do seu meio. Todavia, Maturana pergunta: como ocorre o fato de que um organismo tenha a
estrutura que lhe permite operar adequadamente no meio em que existe Dessa pergunta tem origem um dos mais importantes conceitos
da epistemologia maturaniana, construída em parceria com Francisco Varela: a autopoiésis. A atividade cognitiva, assim apreendida,
deve ser entendida como sendo comum a todo tipo de vida e se determina pelo fenômeno subjacente da autopoiésis.

A etimologia da palavra autopoiése (ou autopoiésis) é composta por dois vocábulos do grego. Nesse caso, auto significa "aquilo que
lhe é próprio" e poiesis significa "criação". Foi nos anos setenta que o termo foi empregado por Francisco Varela e Humberto
Maturana. A intenção dos autores com a criação do termo era designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios,
reconhecendo neles a inteligibilidade e a aprendizagem como condições vitais de existência e de atuação de diferentes direções. Nesse
sentido, um ser vivo é um sistema autopoiético, caracterizado como uma rede de produções moleculares (ou processos), onde as
moléculas produzidas geram com suas interações a mesma rede de moléculas (ou processos) que as produziu, podendo alterar-se na
medida em que o fenômeno da adaptação ao meio dá-se como condição sistêmica para a vida. Por tanto um sistema vivo, como
sistema autônomo, está constantemente se autoproduzindo, se autorregulando, e, de algum modo, sempre mantendo interações com o
meio.

Nessa conjuntura, o conceito de aprendizagem é explicitamente de natureza interdisciplinar. Não existem possibilidades de apreender o
fenômeno da aprendizagem sem articular diferentes campos do conhecimento, sobretudo, imprimindo a todos eles uma leitura
transversal de natureza epistemológica que favoreça o aparecimento de campos novos de conhecimento. Exemplos fecundos da
natureza interdisciplinar do conceito de aprendizagem são encontrados desde a neurobiologia de Steven Rose (1938-), a sociobiologia
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de Edward Osborne Wilson (1929-), na filosofia de Gilles Deleuze (1925-1995), Felix Guattari (1930-1992) e no marxismo de
Antonio Negri (1933-) até a bioantropologia de Bateson (1904-1980).

A aprendizagem é conceitualmente definida através do desenvolvimento físico (biológico), social (moral) e lógico-matemático
(cognitivo). Nessa trajetória a epistemologia genética apresenta a proposição segundo a qual o indivíduo passa por várias etapas de
desenvolvimento cognitivo ao longo da sua vida. O desenvolvimento dá-se através do equilíbrio entre a assimilação e a acomodação,
resultando em adaptação. Segundo esta formulação, o ser humano assimila os dados que obtém do exterior, mas uma vez que já tem
uma estrutura mental que não está "vazia", precisa adaptar esses dados à estrutura mental já existente. Em síntese, tudo o que se
aprende é relacionado com aquilo que já se tinha aprendido.

Para Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com seu meio, a partir de estruturas existentes no sujeito. A
aprendizagem está relacionada à aquisição de conhecimentos e depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como de sua relação
com os objetos. Durante sessenta anos, Jean Piaget coordenou projetos de pesquisas, que deram base à compreensão contemporânea do
desenvolvimento infantil. Piaget estava interessado em investigar como o conhecimento se desenvolvia nos humanos. Na concepção
piagetiana, a aquisição de conhecimento só ocorre mediante a consolidação das estruturas de pensamento e, portanto, sempre se dá
após a consolidação do esquema que a suporta, da mesma forma a passagem de um estágio a outro está dependente da consolidação e
superação do anterior. Para Piaget, o desenvolvimento ocorre de forma que as aquisições de um período sejam necessariamente
integradas nos períodos posteriores. A base da teoria piagetiana é o estruturalismo formal. O estruturalismo formal piagetiano tem
quatro importantes princípios. São eles: a) o reconhecimento da maturação do sistema nervoso central; b) a indissociabilidade entre
experiências físicas e experiências de natureza lógico-matemática; c) a influência do ambiente social na construção moral da criança;
d) o sistema de equilibração das estruturas cognitivas.

Por fim, a aprendizagem é fenômeno de natureza biológica, social e cultural constituído através de instâncias políticas como a
memória, o pertencimento, as relações de poder, a sexualidade, a afetividade, a ética, a estética e a ontologia. Por isso, faz-se
necessário analisar a aprendizagem através de perspectivas mais abertas, evitando a simplificação e o reducionismo disciplinar, mas,
observando-se, sobretudo, na sistematização analítica aproximações progressivas, delimitação, caracterização e síntese do objeto de
estudo desta pesquisa: a natureza social virtual mediada da aprendizagem. Portanto, a aquisição e o desenvolvimento da aprendizagem
serão analisados através de um recorte sociocognitivo e da filosofia da informação de Pierre Lèvy, tendo como ponto de partida as
relações entre aprendizagem de natureza social e a mediação como práxis.

3 APRENDIZAGEM SOCIAL VIRTUAL MEDIADA

A categoria da aprendizagem social virtual mediada está diretamente associada à educação como experiência socioeducativa. A
aprendizagem social virtual mediada se consolida através da Internet e nos distintos espaços que ligam os jovens as tecnologias
digitais. A cultura da escola além de ser influenciada por esses fenômenos é constantemente colocada à prova, quer seja no cotidiano
das suas experiências mal sucedidas ou mesmo através das atitudes, comportamentos e corpos dos estudantes que denunciam a
insistência em velhos modelos de aprendizagem das aulas expositivas desestimulantes. O papel dos professores é questionado por
alunos nas atividades escolares. Em alguns casos, chega a causar um mal estar entre os professores e alunos, pois de maneira contrária
do que se pensa é comum a esses jovens a busca de informações sobre assuntos de seus interesses.

Uma ecologia virtual se instaura. Mudam-se as formas de viver, se relacionar, as formas de aprendizagem, os modos de partilha e
modelos de cognição, afetando decisivamente as velhas instituições de aprendizagem, a saber, a cultura das escolas e seus processos
pedagógicos. Os sujeitos aprendentes da cultura digital mostram em suas atitudes e ações que o processo de conhecimento através das
tecnologias digitais é muito mais dinâmico e ecológico, à medida que crescem teias de aprendizagens colaborativas, muito distantes
dos modelos racionais e estruturas engessadas do ensino formal, pautado no professor e na aprendizagem individualizada.

Essas afirmações nos direcionam para as análises de Capra, quando teoriza sobre o pensamento sistêmico. Seu pensamento pressupõe a
compreensão das dinâmicas do todo através das relações entre as partes que o compõem. Do mesmo modo, como ocorre com as
dinâmicas de aprendizagem nas diferentes experiências educativas. Quanto maior são os coletivos que se auto-organizam em espaços
de coletivos, também o são as influências que cada sujeito exerce nessa relação de simbiose. A educação contemporânea está crivada
pelos discursos, relações de proximidades e conversações trocadas não mais de forma individual, mas no contexto das inúmeras
interconexões formadas através das interações desses atores sociais. Essa visão nos leva a compreender o mundo físico como uma rede
de relações, de conexões, e não mais como uma entidade fragmentada, uma coleção de coisas separadas. (MORAES, 1997, p.73).

O conhecimento em rede, sobretudo os fenômenos das redes digitais nos mostra como as interligações relacionais são importantes. A
educação da maneira como é pensada e praticada, ainda nos dias de hoje, é pautada no enfoque disciplinar, sua formação segue as os
alicerces do racionalismo cientifico. Moraes (1997) afirma que a dificuldade da educação reside, dentre outras coisas, no conhecimento
fundamentado em teorias de ensino-aprendizagem já ultrapassadas. Como afirma a autora, a educação é um sistema aberto. As
dinâmicas que resultam em transformações nesse campo se instauram na experiência, ou seja, no movimento contínuo de interação e
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transação entre as partes. Ideias, pensamentos e conhecimentos não surgem prontos e acabados. Tudo é criado gradualmente,
vivenciando o processo, explorando conexões, relações e integrações. (MORAES, 1997, p. 100).

Nesse sentido, experiências ecológicas dão novos sentido às experiências socioeducativas. Essas ecologias nos remetem à formação de
currículos ocultos, currículos formados na ação dos sujeitos que participam de coletivos complexos. Pode-se citar a explosão de
sistemas coletivos nos espaços de interação do ciberespaço. Inquestionáveis currículos vivos que comportam ação e interação. Nesses
espaços são gerenciadas incertezas, comunicação, criatividade e conexões. A educação passa a ser vista além da sua dimensão
individual. Entende-se nesse trabalho que educação não se resume aos espaços formais, mas sim as diferentes experiências educativas
presentes nas tramas cotidianas, à exemplo, a imersão em comunidades virtuais de aprendizagem, o envolvimento com os jogos
eletrônicos em espaços interativos que comportam vários usuários, os movimentos de protesto/renúncia que abrangem milhões de
pessoas pela Internet.

Longe do postulado individual e da predominância do ensino-aprendizagem centrado em salas de aula, as experiências educacionais
contemporâneas ligadas à cultura digital deixam de lado o temor do isolamento, e ao contrário das várias previsões temerosas de pais e
educadores, concretizam-se por meio de partilhas e de negociações. A esse respeito, os jovens contemporâneos no ensina com maestria
a viver uma educação partilhada, e por que não dizer uma educação simulada, entendendo como parte da simulação os experimentos
digitais que permitem a formação dessas ecologias interconectadas.

Nesse contexto, os estudos do sociocognitivismo despertam olhares interessantes sobre novas formas de aprendizagens em rede.
Técnicas e modelos computacionais reorientam as dinâmicas cognitivas dos homens. As tecnologias informáticas como extensores das
capacidades humanas não apenas tem direcionando o uso crescente desses aparatos tecnológicos, como também vem provocado
alterações nos modelos mentais de seus usuários. Considere-se como exemplo os jovens: eles são altamente adaptáveis aos modelos e
variações cognitivas resultados da combinação matemática dos incansáveis aparelhos portáteis, ferramentas que mudam numa
velocidade impressionante. A ciência cognitiva abrange a inteligência artificial, a simulação de processos inteligentes e a modelagem
computacional. De igual modo, procura compreender as estruturas mentais, a construção de processo de conhecimento, envolvendo
inclusive as sensações.

No livro A Hora da Cultura Digital, Tapscott (2010) faz uma apanhado de várias pesquisas que demonstram como os jovens imersos
com objetos da cultura digital possuem uma capacidade cognitiva superior às gerações passadas. Ele relata casos de jovens usuários de
jogos eletrônicos que passavam a noite interagindo com jogos de ação, e, ao serem condicionados em testes de habilidades cognitivas,
mostraram um aumento considerável nos níveis de percepção, de processamentos de informações e localização visual.

De igual modo, o autor vai teorizando sobre as mudanças que o cérebro humano vem passando ao longo dos anos. Para isso, em
contraponto a ideia de que o cérebro humano após os primeiros anos de vida e depois de sua maturação tende apenas a se deteriorar, o
autor apresenta diversas pesquisas que analisam as funções cerebrais, concluindo que o cérebro passa por diversas fases de
desenvolvimento, se mostrando altamente adaptável nos primeiros anos de vida, durante toda a adolescência e nos primeiros anos da
vida adulta. O que possuem os jovens contemporâneos que os diferem de outras gerações Indiscutivelmente esses jovens em contato
com diversos aparatos tecnológicos durante mais de vinte horas por semana, possuem um aparelho cognitivo magnífico e muitas
habilidades que anteriormente não eram identificados.

As tecnologias interativas não estão apenas transformando os cérebros, como também o modo que os jovens organizam suas
atividades, percebem as coisas que estão ao seu redor. Sendo assim existe uma relação estreita entre a cognição e a aprendizagem. Para
que possamos compreender os processos de desenvolvimento da cognição e aprendizagem nas experiências socioeducativas, por meio
da utilização das ferramentas tecnológicas, torna-se imprescindível analisarmos o conceito de ergonomia, que diz respeito não somente
a utilização dos aparatos técnicos, mas vai além desse aspecto, avaliando as condições, possibilidades e capacidades de tais
instrumentos tecnológicos no ambiente de aprendizagem. A ergonomia como ciência multidisciplinar é de validade inconteste nos
mais variados espaços de relação entre os indivíduos, uma vez que a educação é território fecundo que imprime, nos atores sociais, um
vasto arsenal de influências vivido como currículo in acto, tal qual exprimem aprendizagens, cognição, afeto, memória, corpo, sentido
e as experiências.

Nos estudos de Gardner (1994) sobre os computadores como modelos viáveis para o pensamento humano encontram-se o futuro de
desenvolvimento da ciência cognitiva. A partir desses estudos é possível vislumbrar novos cenários de aprendizagem, formações
ecológicas de interatividade e aprendizagem que já fazem parte do cotidiano dos homens. Numa proposta ecológica, são
imprescindíveis os seguintes elementos: interconectividade, interdependência e a interatividade. As experiências educativas da cultura
digital ligam flexibilidade, plasticidade, criatividade, autonomia, cooperação e auto-organização. Essas práticas educativas fazem parte
dos movimentos de fluxos, estão alocados em deslocamentos e bifurcações próprias de uma ecologia cognitiva de natureza virtual.

É nesse caminho, que se torna importante o enfoque no aprendente. Se por um lado se multiplicam os espaços ecológicos de
aprendizagem, espaços de convivência e participação. Por outro, cresce a necessidade de uma educação cognitiva ligada relações
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sociais. As tecnologias da inteligência nos mostram outros modos de relações com o desenvolvimento cognitivo de crianças, jovens e
adultos. Outras dinâmicas de construção/assimilação entram em ação. As redes interativas fazem dos sujeitos sociais, atores de uma
ecologia múltipla.

A noção de uma ecologia da aprendizagem nos últimos anos vem despertando curiosidades por parte dos educadores e pesquisadores.
Sua formação requer entender que aprendizagem é um processo partilhado por vários pontos de conexões, onde são compartilhados
interesses e conhecimentos. A troca por uma concepção mais dinâmica, na qual os conhecimentos são socialmente (re) construídos,
conduzirá à uma interação que não é senão uma nova maneira de descrever o que se passa na história de um sujeito, entre ele e o
mundo, é a própria dinâmica da aprendizagem (MERIEU, 1998, p. 57).

Nessa direção, caminhamos para mudanças decisivas na forma de aprendizagem, nos modos de produção do conhecimento que é
construído dentro e fora das salas de aula. A dinâmica da aprendizagem em redes, pontualmente demarcada pela interatividade dos
seus interlocutores atua no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, bem como estabelece novas maneiras de se relacionar com
informações, conhecimento do cotidiano e os conhecimentos denominados científicos. Segundo Schneider (2002) a abordagem
cognitiva da aprendizagem permite levar em consideração os conhecimentos exteriores aos indivíduos, uma vez que os conhecimentos
não se originam do nada. Daí a possibilidade de pensarmos numa educação não limitada somente aos espaços das salas de aula.

Entender a educação enquanto fenômeno social implica em mudanças paradigmáticas na própria lógica da formação dos
conhecimentos trabalhados em espaços educacionais formais. Ora, se para os jovens são díspares os sentidos dos espaços de interação
criados em decorrência da cultura digital e o sentido das práticas realizadas nos espaços de educação formal, tranquilamente
percebe-se a ênfase, a paixão, o encantamento dos jovens pelas experiências situadas nos múltiplos espaços de interação e ao mesmo
tempo o descrédito que em determinados momentos chega incomodar, principalmente, os profissionais da área da educação. Isso não
significa dizer que os espaços de formação formais, a exemplo a escola estão por completo saturados, muito menos afirmar que às
aprendizagens e conhecimentos são eminentemente aquelas vividas em espaços exteriores de interação.

Essa discussão, ao mesmo tempo em que se torna imprescindível, também apresenta outros desafios, entre eles, pensar na formação
dos currículos escolares e no próprio sentido da cultura escolar em tempos outros, de uma educação que extrapola os muros da escola.
Uma segunda medida consiste em entender os sentidos e significados dos espaços de interação formados através das dinâmicas
socioeducacionais, com ênfase os espaços de interação dos jogos eletrônicos, e não somente estes, dada a dimensão de experiências
possíveis decorrente da cultura digital, da cibercultura, etc. Compreender esses espaços enquanto experiência inovadora não significa
dizer ou mesmo avaliar tais dimensões como espaços formais de aprendizado, afirmando, por exemplo, que os jogos eletrônicos não
ensinam nada, que é falta do que fazer, pois não ensinam conteúdos específicos elegidos em um contexto sócio-histórico como
obrigatório ao aprendizado.

Por sinal essa é opinião de muitos pesquisadores, pais e educadores sobre a utilização dos jogos eletrônicos. O discurso gira em torno
que os jovens estão se tornando mais acríticos, com uma dimensão lexical reduzida ou que os jovens não leem bons livros de literatura
e etc. Os jogos eletrônicos e os outros espaços de interação e/ou aprendizagem dos quais constantemente trata esse trabalho, tem a sua
própria dinâmica de formação, criação e envolvimento. Lidam com narrativas e conteúdos diversos, a exemplo, conteúdos históricos,
matemáticos, químicos, físicos, biológicos, dentre outros numa perspectiva diferente. Uma dimensão convergente, que não estando
preocupada necessariamente com aprendizagem, no caso dos jogos comerciais, consegue de modo interessante trabalhar com
conceitos, conteúdos, com o lado afetivo, criativo, psicomotor e social dos seus usuários. No que diz respeito às críticas sobre as
maneiras de governo e conhecimento dos jovens contemporâneos, concordo com as afirmações de Tapscott (2010) quando conclui que
os jovens estão muito bem, o que lhes falta são incentivos, condições que por sinal ainda não são favoráveis. Como nunca visto na
história da humanidade, os jovens utilizam, partilham espaços interativos para melhorar seus níveis de inteligência, e assim estão
mostrando que são sim críticos, parceiros e criativos.

Falar em aprendizagem através das redes ecológicas, dentre outras coisas é pensar numa aprendizagem que também esteja baseada na
comunicação, no texto, nas imagens. Uma aprendizagem que através da interatividade, dos envolvimentos dos seus porta-vozes, no
caso dos jovens modifiquem as estruturas cognitivas. A esse respeito Schneider (2002) aborda a questão da aprendizagem pela
comunicação, levando em consideração as estruturas de conhecimento, as redes semânticas e os esquemas. Em relação aos esquemas e
suas formas de aprendizagem o autor destaca as seguintes assertivas: a) Enriquecimento de esquemas existentes por anexação de novos
elementos; b) Modificação de esquemas existentes, através de reajustes ou refinamentos, mas que não comprometam a estrutura do
esquema; c) Reestruturação de esquemas e criação de novos esquemas.

Greenfield (1988) a respeito da utilização dos jogos de computador analisa que os videogames elementos visuais que despertam o
desejo. As considerações feitas por essa autora datam do final da década de oitenta, no entanto, entrando, já sinalizavam a variedade de
experiências com jogos de computador pelas crianças. Segundo ela, os jogos despertam o desejo, pois, são elementos vídeo-lúdicos
que possibilitam a participação ativa dos seus usuários. Prosseguindo, a autora discorda que os jogos são simplesmente experiências
sensorimotores de coordenação viso-motora não desenvolvendo o raciocínio, haja vista que os jogos requerem mais outras habilidades
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cognitivas.

Nessa perspectiva, nota-se, atualmente, que os jogos eletrônicos foram sofisticados a tal ponto que não somente trabalham habilidades
distintas do aparelho cognitivo humano, como também se tornou um objeto afetivo de grande importância entre os jovens. A qualidade
das imagens, dos sons, as curvas de aprendizagens foram crescendo à medida que os jogos eletrônicos se tornam cada vez mais
realísticos. Os diversos gêneros de jogos e suas peculiaridades desenvolvem diferentes níveis de aprendizagem. Os jogos de fantasia,
jogos de estratégia, jogos de simulação, variadas escalas de desafios que fazem do entretenimento com os jogos eletrônicos um
momento de aprendizagem, de interação social, desenvolvimento das relações afetivas, criatividade, abstração.

A aprendizagem social virtual mediada é, portanto, outro caminho ainda muito pouco percorrido no que diz respeito a sua dimensão
formativa e potencialidade expressiva. A aprendizagem social virtual mediada é um desafio inadiável para os sujeitos interessados em
acompanhar o crescimento das futuras gerações. Nesse contexto, destacam-se algumas características da aprendizagem social virtual
mediada, tomando como referencia o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens durante o processo de pesquisa. A
aprendizagem social virtual mediada é: a) coletiva e em rede; b) partilhada e virtual; c) lúdica e criativa; d) prazerosa e culturalmente
situada.

A dimensão virtual da aprendizagem social virtual mediada se organiza por meio dos fluxos de informação potencializados pelas
experiências virtuais da cultura tecnológica, dando novo fôlego às práticas sociais contemporâneas. O fenômeno da virtualização faz
parte da cibercultura, denominada por Lévy (1999) como sendo a ordenação das dinâmicas de laços inteligíveis, estruturados
antropologicamente com ajuda das redes de informáticas num plano dinâmico, coletivo de relações entres os atores sociais. Jenkins
(2008) analisa o movimento da cultura digital como sendo resultado de convergência, observando as mudanças midiáticas ocorridas
nos últimos anos. A convergência não se limita a disposição de novos meios, pelos quais transitam as narrativas comunicacionais.

Por isso mesmo, um dos grandes desafios dos sujeitos sociais contemporâneos é saber aprender em coletivos, redes ecológicas
espalhadas no ciberespaço, territórios virtuais gestados pela partilha de informações e saberes. A aprendizagem social virtual, como
conceito provocativo, ritualiza no cotidiano esse desafio para os pais e educadores de compreenderem como se ocorre à aprendizagem
social virtual mediada nos coletivos rizomáticos de anunciação, onde a cognição é parte importante de um processo formado pela
aprendizagem, criatividade, interatividade, prazer coletivo nos espaços virtuais interação.

Quanto às influências da aprendizagem social virtual mediada na base epistemológica da educação se deve levar em consideração a
natureza específica do conhecimento escolar. O conhecimento escolar, analisado por meio da sua dimensão social, possui
características próprias distinguindo-se do conhecimento científico (Santos, 1994). O conhecimento escolar se forma da tensa relação
entre o sistema educacional e o contexto econômico e social e cultural dos sujeitos sociais. Assim sendo, a aprendizagem social virtual
mediada, em sua dimensão conceitual e prática, organiza-se em torno dessas dimensões.

A aprendizagem social virtual mediada abrange o contexto social dos sujeitos, com ênfase nas relações sociais gerenciadas pelos
sujeitos nos coletivos de aprendizagem. Pode-se afirmar que aprendizagem social virtual mediada está situada na esfera social, pois
aglomera-se aos símbolos, linguagens e aos modos de sentir e fazer de jovens usuários dos jogos eletrônicos e por fim, pode-se
destacar a sua dimensão econômica, afinal, através das relações de poder instauradas nestes espaços de aprendizagem vão se
constituindo os vínculos e a complexidade das relações humanas, inerentes ao processo de aprendizagem e conhecimento.

A influência da aprendizagem social virtual mediada na educação repercute na ressignificação das práticas educativas de ensino.
Trata-se de novos pressupostos para se pensar as questões educacionais, tomando como ponto de partida as transformações sociais,
culturais, econômicas e históricas pela qual vem passando os homens nos últimos anos. A presença das Tecnologias da Informação e
da Comunicação na paisagem socioeducacional lança algumas alternativas para a educação contemporânea. A aprendizagem social
virtual mediada, presente nos diversos eventos da cultura digital, pelos labirintos da grande rede, reformula o próprio sentido da
educação, indo ao encontro aos fundamentos inteligíveis da relação homem-mundo. Sua organização repercute na organização dos
processos da educação, quais sejam: objetivos da educação, nos conteúdos de ensino, nas metodologias de ensino, na avaliação.

Sendo assim, a análise dos múltiplos vetores igualmente importantes na organização do trabalho pedagógico, com auxílio das
repercussões da aprendizagem social virtual mediada, apontam não somente perceptivas e princípios interessante para reinventarmos o
campo da educação. De modo explicito, direcionam reflexões para os profissionais da educação, pais e interessados em entender as
novas demandas sociais dos jovens contemporâneos, suas influências para a construção da teoria e prática educacional, nos modos de
aprendizagem e vida na sociedade contemporânea amplamente demarcada por processos de aprendizagens sociais virtuais mediadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os modos de aprender novos conhecimentos por esses jovens não se limitam numa ação sequencial. Talvez isso incomode os mais
conservadores que não entendem os pequenos processos, caminhos e autogestão das atividades da juventude contemporânea. Possuem
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estruturas cognitivas paralelas desconcertantes a todo tipo de pensamento reducionista. Algumas lições podem ser apreendidas com
esses jovens, em especial a cultura da escola que muito embora conviva com eles, não dialoga, não entende o seu tom, sua voz. Como
lição pode-se destacar reflexões sobre o sistema educacional pensando em processos socioeducacionais mais abertos, aproveitando a
capacidade coletiva e encorajá-los a colaborar. Tal como acontece nas experiências socioeducacionais, o conhecimento é um processo
de descoberta que precisa de interação para ser entendido.

Essa realidade abre novas discussões sobre a utilização dos espaços de entretenimento. Aos poucos o ambiente doméstico apresenta-se
como intimamente ligado ao fenômeno de interação social virtual mediada. Isto quer dizer que os espaços íntimos dos jovens passam
as ser vistos como territórios propícios à cultura dos jogos eletrônicos, do uso da Internet e da interação social, mediada e virtualmente
constituída. Uma etnografia sobre os quartos, ambiente preservado com muito cuidado por jovens dentro de suas próprias casas,
impede, quase sempre de se descortinar não somente as tramas de jogabilidade, mais que isso, desvendar os mistérios da linguagem
verbalizada, gestual e seus estilos expressivos em contato efetivo com o Outro. Por isso, a ênfase da análise deve ser pontual: deve
centrar-se no processo de constituição de um tipo específico de aprendizagem: a aprendizagem social virtual mediada. Esse tipo
específico de aprendizagem é indissociada da cultura juvenil contemporânea.

É fundamental para os profissionais da educação e aos profissionais do ensino que cada vez mais ampliem seus conhecimentos,
abordagens teóricas, conceituais, epistemológicas, políticas, culturais e técnicas relativas à dimensão instrumental-operativa de suas
atividades. Por fim, é preciso compreender a formação dos emaranhados de sistemas que foram sendo construídos ao longo do tempo
nas várias esferas da sociedade, tais quais os processos de desenvolvimento da cognição e aprendizagem, ocorridas através das
experiências socioeducativas, demarcadas pela inserção, utilização e formas criativas de produzir, disseminar o conhecimento através
das ferramentas tecnológicas contemporâneas.
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