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RESUMO

Este texto vem comunicar sobre pesquisa que se inicia em nível de doutorado que tem como objetivo
investigar como se dá a construção do conhecimento e a relação com o saber no Ensino Online a partir da
reflexão sobre a prática docente na sua relação/mediação com o aluno no processo de ensino e aprendizagem
no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Trata-se, portanto, das primeiras aproximações entre
o conceito “relação com o saber” de Bernard Charlot e “nova relação de saber” de Pierre Lèvy no sentido de
refletir sobre como se ensina e aprende na modalidade a distância.
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ABSTRACT

This text is communicating about research that begins at the doctoral level which aims to investigate how the
construction of knowledge and the relationship with knowledge in Online Teaching from the reflection on
teaching practice in their relationship / mediation with the student in teaching and learning in Virtual
Environment for Teaching and Learning (AVEA) process. It is, therefore, of the first links between the concept
"relationship to knowledge" Bernard Charlot and "new relationship knowing" Pierre Lèvy in order to reflect on
how to teach and learn in the distance.
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Introdução

As mudanças advindas pelo uso das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) através da
Internet na atualidade proporcionam o estabelecimento de uma nova esfera social pautada pela
conectividade: a sociedade em rede; uma nova economia: a economia informacional/global; e uma nova
cultura: a cultura da virtualidade real, ou cibercultura (CASTELLS, 2000; LÈVY, 1999). Diante dessas
transformações, a Educação é colocada na obrigação de repensar seus arcabouços epistemológicos no sentido
de redefinir os saberes e práticas pedagógicas necessárias para a atual sociedade do conhecimento.

A Internet, como instrumento para aprendizagem, possibilita estratégias didático-pedagógicas que podem
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promover o exercício da pró-atividade, da pesquisa, da inserção digital e do letramento digital; pode
enriquecer, quando bem utilizada pelo professor, o processo de ensino e aprendizagem. Ela não só
proporcionou a redefinição de categorias disciplinares como a desconstrução do conceito de “tempo” e
“espaço” como, também, mudou a forma de fazer negócios e de estar no mundo. Aliás, a Internet também
criou outros mundos (Second Life, redes sociais, chats), outros tempos e espacialidades (ciberespaço) – os
quais pode-se afirmar, fazem parte do que Pierre Lèvy chama de Cibercultura (2010). Como resultado,
multiplicaram-se os objetos e as fontes de pesquisas, também os atores (com a redefinição e fragmentação
do trabalho docente) e os cenários (os campos empíricos) da Escola e das salas de aulas físicas, passou-se a
pesquisar os Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEA).

É nesse contexto em que se situa a Educação a Distância via Internet – a modalidade EaD e/ou o Ensino
Online (EOL). Aliando os avanços das TDIC à necessidade de ampliação do acesso ao ensino superior para a
formação inicial de professores, as Instituições de Ensino Superior (IES) estabeleceram a EaD como
modalidade de ensino. Assim, pensar em Educação Superior na contemporaneidade, portanto, leva-nos a
refletir sobre a qualidade da organização e metodologias em que estão sendo pautadas as bases para a
formação docente a distância, uma vez que esse processo vem carregando em seu bojo muitos
questionamentos e problemas. Dentre estes, destacam-se aqueles atrelados aos saberes e competências para
o uso das TDIC na medida em que não são todos os envolvidos nessa nova modalidade de ensino que estão
preparados para ensinar e aprender via Internet.

Na prática, é visível que a EaD vem provocando novas formas de ensinar e aprender. Entretanto, mesmo que
essa constatação seja comprovada pelo estado da arte, percebemos, enquanto tutora a distância, que nem
todos que fazem a EaD atuam conforme a singularidade que requer esta modalidade de ensino. Observa-se
que ainda há permanências de práticas pedagógicas do ensino de base instrucionista, sendo desconsideradas
as práticas de base interacionista. O que se pratica ainda são estratégias do ensino tradicional com ênfase
maior à transmissão de conteúdos e ao material didático impresso, dentre outras, além de fazer do AVEA
apenas um espaço de disponibilização de textos para downloads. Quanto à atuação do professor-tutor esta é
limitada pela ausência de alunos e marcada por uma mediação basicamente instrucionista e normativa apenas
se limitando a informar questões administrativas e a convidar os alunos para frequentarem e participarem das
atividades no ambiente virtual.

Na modalidade EaD, o AVEA[3] é o espaço que pode potencializar práticas interacionistas e colaborativas.
Para tanto, é preciso que o professor-tutor tenha qualificação para promover uma aprendizagem colaborativa
e reflexiva, para lidar com os recursos/interfaces digitais disponíveis e trabalhar a heterogeneidade do grupo
promovendo estratégias pedagógicas de interação conforme coloca as teorias interacionistas e dialógicas que
percebem o processo de interação como uma estratégia que potencializa a colaboração.

É necessário que possamos olhar os dois lados do processo educacional no ambiente virtual de aprendizagem:
por um lado a prática docente e, por outro, a posição discente diante da mediação pedagógica do
professor-tutor. Em minha dissertação[4] pesquisei sobre os saberes e práticas para a tutoria a distância na
qual fiz uma reflexão acerca da epistemologia da prática docente para o ensino online a partir de Maurice
Tardif, Donald Schön, Phillipe Perrenoud e Edgar Morin. Nesse sentido, foram analisados os saberes docentes
para a Tutoria a Distância no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), a partir do viés teórico da
“epistemologia da prática profissional dos professores” refletidos por Tardif (2007) e do “ensino prático
reflexivo” discutido por Schön (2000). A partir de Perrenoud discutimos e propomos competências docentes
para a tutoria a distância entendendo a postura reflexiva como metacompetência para o professor-tutor
formador e, a partir de Edgar Morin analisamos os princípios morinianos para a prática da tutoria a distância
visando a complexidade como base para a mediação pedagógica no ambiente virtual. Como resultado,
apresentou-se uma reflexão crítica sobre o papel da tutoria a distância no ensino online propondo um
conjunto de saberes para a prática docente do professor-tutor com o intuito de promover a construção da
aprendizagem reflexiva e formativa de base complexa no AVEA.

Contudo, o outro viés importante na análise do processo de ensino-aprendizagem – que é o aluno – não foi
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investigado[5]. Nesse sentido, algumas questões de pesquisa se impõem: como o aluno se percebe no
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA)?
Como se dá a relação/mediação aluno-professor e aluno-aluno no AVEA?
Como vem sendo construída a relação pedagógica e social neste novo espaço de aprendizagem?
A posição social do aluno no seu contexto cultural interfere de que forma no contexto cibercultural?
Enfim, como se dá a relação com o saber no Ensino Online?
Quais os limites da atuação docente no Ensino Online?

Assim, diante destas questões, considerando as dificuldades inerentes à prática da Tutoria a Distância, por ser
uma prática de ensino que se estabelece no ambiente virtual e, mediante as inquietações que minha prática
enquanto tutora a distância trouxe, considero importante continuar analisando as reconfigurações da relação
de ensino-aprendizagem entre o professor-tutor e alunos no AVEA.

1. Ensino Online e a relação com o saber: primeiras aproximações teóricas a partir de Bernard
Charlot

Realizar pesquisas sobre a relação com o saber é buscar compreender
como o sujeito apreende o mundo e, com isso, como se constrói e
transforma a si próprio: um sujeito indissociavelmente humano, social e
singular. (CHARLOT, 2005, p. 41).

Refletir sobre a construção do conhecimento e a relação com o saber no ensino online justifica-se por três
questões: a primeira, pela necessidade de se compreender como está sendo construída a práxis docente na
modalidade a distância em ambientes de ensino e aprendizagens singulares como o são os Ambientes Virtuais
de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Como consequência das múltiplas práticas docentes emergem as duas
questões seguintes: como vem sendo processado o conhecimento e como vem sendo construída a relação
com o saber no ensino online em ambientes virtuais desenhados propriamente para ensino e aprendizagem?

O que propõe Bernard Charlot (2005) ao refletir sobre a relação com o saber vem sendo pensado e analisado
dentro do contexto da educação presencial, a partir da qual ele chama a atenção para a necessidade de
buscar “compreender como o sujeito apreende o mundo [e] como ele se constrói e transforma a si próprio”
(p.41). Diante da importância dessa discussão feita por Charlot, consideramos importante levar essa reflexão
para a modalidade EaD e investigar de que maneira ocorre essa relação com o saber no Ensino Online e como
se dá a construção do conhecimento a partir da prática docente na sua relação/mediação com o aluno no
processo de ensino e aprendizagem no AVEA.

Charlot (2009) tem medo de que estejamos saindo da sociedade do saber quando nos deparamos com a
sociedade da informação. A informação só se torna um saber quando traz consigo um sentido, quando
estabelece um sentido de relação com o mundo, de relação com os outros e da relação consigo mesmo. Com
o fenômeno da globalização, o perigo é que o saber está se tornando uma mercadoria. Em uma de suas
palestras Charlot (2009) afirma: “Não estou dizendo que se deve retirar o computador, mas devemos fazer
com que essa informação se transforme em saber. O saber supõe um tratamento da informação para produzir
sentido. Não sabemos fazer isso”[6]. É nesse sentido que pretendemos abordar a relação com o saber no
Ensino Online, buscando perceber os sentidos atribuídos pelos sujeitos no AVEA.

Com relação à problemática da relação com o saber, o autor coloca que para analisar a questão da relação
com o saber, é preciso compreender como se passa do desejo de saber à vontade de saber e ao desejo de
aprender sobre isso e aquilo. Charlot também afirma que uma transformação das práticas pedagógicas
pressupõe condições objetivas, o que faz com que não se veja como sair do mecanismo da reprodução escolar
tal como a escola está na sociedade atual. Ele afirma que é preciso levar em consideração o sujeito na
singularidade da sua história e as atividades que ele realiza. É por essa história, construída por experiências e
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pelo sentido que ele dá ao mundo, que se deve estudar sua relação com o saber. Sobre a relação com o saber
e o questionamento se, seria essa uma questão para a didática, o autor defende que o conceito de relação
com o saber não é um conceito a ser acrescentado aos outros conceitos forjados pela didática, mas um
conceito que permite lançar um outro olhar sobre as situações didáticas. Neste sentido, submete duas
proposições para reflexão: (i) não há saber senão em uma relação com o saber, ou seja, não se pode pensar
o saber (ou o “aprender”) sem pensar o tipo de relação que se supõe para construir ou alcançar esse saber; e
(ii) o sujeito não é dado; ele é construído e conquistado. Desta forma, os jovens são tomados em um conflito
entre as formas heterogêneas de aprender, opondo “aprender na escola” e “aprender na vida”, “vencer na
escola” para “se dar bem na vida”.

No domínio desta pesquisa, portanto, emerge a relação entre o contexto cultural e cibercultural considerando
as dimensões históricas e sociais dos sujeitos que atuam no ensino online, em especial sua história de vida e
seu perfil cibercultural. É Lev Semenovich Vygotsky (1978) quem compreende o aluno como um sujeito
concreto (histórico-social), portanto detentor de um saber elaborado no plano do senso comum. Se já é difícil
compreender como ocorre na educação escolar presencial a passagem do saber comum para um saber mais
crítico e criativo, o desafio agora é perceber como este sujeito se estabelece no contexto online e como se faz
a transposição de um saber menos elaborado para um mais complexo, diante da também complexa mediação
no ambiente virtual.

1. Ensino Online e a “nova relação com o saber”: algumas reflexões a partir de Pierre Lèvy

“Qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de
formação na cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da
mutação contemporânea da relação com o saber.” (LÈVY, 2010, p.159)

Pierre Lèvy, o autor de “Cibercultura” (2010), trata das implicações culturais decorrentes do desenvolvimento
das tecnologias digitais de informação e de comunicação, sob três vieses: a atitude da sociedade frente ao
progresso das tecnologias, a virtualização da informação e a mutação global que resulta desse processo além
de apontar três características que orientam seu desenvolvimento: a interconexão, a criação de comunidades
virtuais e a inteligência coletiva.

[...] Os suportes de inteligência coletiva do ciberespaço multiplicam e colocam em
sinergia as competências. Do design à estratégia, os cenários são alimentados pelas
simulações e pelos dados colocados à disposição pelo universo digital. Ubiquidade de
informação, documentos interativos interconectados, telecomunicação recíproca e
assíncrona em grupo e entre grupos: as características virtualizante e
desterritorializante do ciberespaço fazem dele o vetor de um universo aberto. (Ibid ,
p.51-52)

Sobre o “virtual” Lèvy não concebe a virtualização como a uma ameaça da tecnologia, mas, ao contrário,
enfatiza que o uso desta amplia as potencialidades humanas, criando, inclusive, um novo modo de aprender e
de pensar. A “realidade virtual” é apresentada por este autor como parte da Cibercultura que se concretiza na
virtualidade e que nos coloca o desafio de transitar na complexidade desse outro espaço que também é real,
mas numa outra esfera de espacialidade e temporalidade. Quanto ao conceito de “mundo virtual” Lèvy
(2010), define:

[...] é um universo de possíveis, calculáveis a partir de um modelo digital. Ao
interagir com o mundo virtual, os usuários o exploram e o atualizam
simultaneamente. Quando as interações podem enriquecerou modificar o modelo, o
mundo virtual torna-se um vetor de inteligência e criação coletivas (p.78, grifo meu).
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A inteligência virtual, o mundo virtual, a comunicação todos-todos, aberta, flexível e coletiva podem ser
reformulados e enriquecidos pela interatividade que caracteriza a participação ativa do usuário que “a menos
que esteja morto, nunca é passivo” (LÈVY, 2010, p.81). Em suma, personalização, reciprocidade e
virtualidade caracterizam o tipo de comunicação pautada na interatividade e essas também são as
características que devem ser aplicadas nas práticas educativas via Internet, uma vez que estas devem se
coerentes com o universo virtual em que o ensino online estar situado.

O universo cibercultural ao evoluir complexifica-se transformando as formas de conectividades e apropriações
na rede. Quanto à educação neste contexto cibercultural retratado por Lèvy (2010) entende-se que a
constituição de uma inteligência coletiva impõe a necessidade do sistema educacional repensar estratégias de
ensino para o universo online e refletir sobre o papel da educação para a potencialização da aprendizagem e
para a apropriação de conhecimentos.

É preciso que a sociedade esteja a par dos usos sociais do virtual bem como tenha a capacidade para filtrar,
informar, selecionar, categorizar e decidir seus rumos de forma que todos possam se beneficiar mutuamente.
É preciso, pois, que a sociedade possa lidar com as transformações que as novas tecnologias promovem de
forma que sejam elas condicionantes e não determinantes (Ibid , p.25).

Todas essas mudanças são compreendidas dentro do que Lèvy (2011) chamou de “revolução noolítica” com
as tecnologias intelectuais informáticas que aumentam e modificam a capacidade de representação mental e
percepção, como também modificam a relação com o saber provocando mutações na educação. Sobre esta
problemática, Pierre Lèvy (2010) dedica dois capítulos no seu livro Cibercultura: “A nova relação com o saber”
(p.159-170) e “As mutações da educação e a economia do saber” (p.171-179). Ele inicia com uma
provocação ao afirmar que estamos na atualidade diante de um processo de “mutação da relação com o
saber” e faz três constatações: a primeira aponta “a velocidade de surgimento e de renovação dos saberes”;
a segunda lembra “a nova natureza do trabalho [...] que, cada vez mais [significa] aprender, transmitir
saberes e produzir conhecimentos”; e a terceira constatação: “as tecnologias intelectuais amplificam,
exteriorizam e modificam as funções cognitivas humanas” (Ibid, p.159)[7].

Os numerosos compartilhamentos “todos-todos” que estas tecnologias intelectuais são capazes de aumentar
leva ao aumento do potencial de inteligência coletiva e como consequência à complexificação das relações de
comunicação, interatividade e produção de conhecimento. Não planejar ou definir o que vai ser ensinado
significa assumir que não se pode deduzir ou adivinhar sobre o perfil do aluno em relação aos seus limites.
Além disso, o autor também se refere à dinamicidade da sociedade do conhecimento e às implicações do
universo cibercultural para o mundo do trabalho. De fato, mudou-se a relação do saber com o saber-fazer,
quando o que é novidade hoje rapidamente passa a ser obsoleto. Lèvy propõe duas grandes reformas no
sistema de educação e formação para uma nova economia do conhecimento:

Em primeiro lugar, a aclimatação dos dispositivos e do espírito EAD (ensino aberto e
a distância) ao cotidiano e ao dia a dia da educação. A EAD explora certas técnicas
de ensino a distância, incluindo as hipermídias, as redes de comunicação interativas
e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. Mas o essencial se encontra em
um novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens
personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. Nesse contexto, o professor é
incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos de
alunos em vez de um fornecedor direto de conhecimentos (Ibid , p.160, grifo meu).

O autor propõe para a educação presencial a racionalidade cibercultural de redes intercomunicativas que
requerem práticas de ensino abertas, flexíveis e contínuas. Para tanto, o papel do professor é fundamental
para mediar a pluralidade de objetivos, saberes e contextos. A segunda reforma:
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[...] diz respeito ao reconhecimento das experiências adquiridas. Se as pessoas
aprendem com suas atividades sociais e profissionais, se a escola e a universidade
perdem progressivamente o monopólio da criação e transmissão do conhecimento,
os sistemas públicos de educação podem ao menos tomar para si a nova missão de
orientar os percursos individuais no saber e de contribuir para o reconhecimento dos
conjuntos de saberes pertencentes às pessoas, aí incluídos os saberes não
acadêmicos (Ibid , p.160, grifo meu)

Ainda segundo Lèvy (2010), atualizar conhecimentos, desenvolver práticas reflexivas, sair da interconexão
caótica para a inteligência coletiva, promover a interatividade e o compartilhamento através de dinâmicas
complexas, são alguns dos desafios que se apresentam na realidade atual do professor de EaD. Quando trata
das “Mutações da educação e a economia do saber” Lèvy discute sobre a aprendizagem aberta e a distância;
sobre a aprendizagem coletiva e o novo papel dos professores; e propõe uma regulamentação pública da
economia do conhecimento.

Quanto à aprendizagem coletiva e o novo papel dos professores Lèvy (2010, p.173) alerta que o “ponto
principal aqui é a mudança qualitativa nos processos de aprendizagem”. Nessa linha de raciocínio, o autor
propõe a “aprendizagem cooperativa” como o caminho mais promissor para trabalhar a inteligência coletiva.
Nesse contexto, o professor deixa de ter a função de transmissor de conhecimentos passando a ser um gestor
de aprendizagens promovendo: “o incitamento à troca de saberes, a mediação relacional e simbólica, a
pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem etc” (Ibid , p.173). Por fim, o autor ao propor uma
regulamentação pública da economia do conhecimento Lèvy (2010, p.175) “na qual cada indivíduo, cada
grupo, cada organização seriam considerados como recursos de aprendizagem potenciais ao serviço de
percursos de formação contínuos e personalizados”. O que o autor chama a atenção é para o fato de que a
grande questão para a Educação na Cibercultura não está nas tecnologias em si, mas nos usos que se faz
delas. Ele levanta uma questão que é destacada aqui como crucial para quem atua na modalidade EaD:

Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos de
transação de conhecimento?
Não se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar
consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona
profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas
educacionais tradicionais e sobretudo os papéis de professor e aluno (Ibid , p.174,
grifo do autor).

Quando o processo de produção do conhecimento passa a se estabelecer em outro espaço – o espaço virtual,
a Educação deve assumir novos desafios, pois, para atender à contemporaneidade, a Educação tanto deve
incorporar novos conceitos, instrumentos e metodologias, quanto deve reconstruir conceitos como
“conhecimento”, “informação” e “comunicação”, visando novas práticas que dialoguem com as bases do saber
numa sociedade marcadamente comunicativa. Concordando com Lèvy, é defendido aqui que a virtualização
não se apresenta como uma ameaça da tecnologia, mas, ao contrário, seu uso amplia as potencialidades
humanas, criando novos modos de aprender e de pensar, devendo, assim, transformar as formas de ensinar
segundo a complexidade e multidimensionalidade desse fenômeno.

Considerações Finais

A Educação mudou e devem mudar todos os que fazem parte do sistema educacional. Tanto os professores
não podem mais se colocar como os únicos detentores da informação e nem mesmo do conhecimento, como
os alunos devem compreender que é necessário reaprender a aprender em constantes e colaborativos
processos de aprendizagem para se situarem de forma crítica e reflexiva na contemporaneidade.
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Neste texto buscamos destacar quais significados as práticas pedagógicas no AVEA dão ao processo de
aprendizagem: se replicam o discurso tradicional e ou trazem outra abordagem à prática pedagógica. Se o
estudo de um processo educacional tradicional e presencial já é complexo, considerando que nosso campo
empírico de pesquisa é um ambiente virtual, e compreendendo as múltiplas relações inerentes ao processo de
ensino e aprendizagem, entendemos que estas relações se tornam ainda mais complexas por conta de dois
fatores que devem ser levados em consideração a priori: (i) por não ocorrer no locus tradicional de ensino
que é a escola presencial, mas se dá numa realidade a distância, marcada pela virtualidade do ciberespaço: o
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem; e (ii) pelo fato de que cada aluno vem carregando consigo suas
experiências e posições sociais, culturais e ciberculturais.

Nesse sentido, é necessário discutir sobre a Educação na sociedade do conhecimento visando refletir sobre a
aprendizagem via Internet. A discussão aqui mostrou a importância não somente da prática dos
professores-tutores, mas também a importância de perceber como se dá junto aos alunos a construção do
conhecimento e a relação com o saber no ensino online.
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[1] Pesquisa em andamento no Doutorado em Educação da Universidade Federal de Sergipe (PPGED/UFS) sob
a orientação do Prof. Dr. Bernard Charlot.
[2] Doutoranda em Educação do Núcleo de Pós-Graduação em Educação (NPGED/UFS). Mestra em Educação
e Licenciada em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tutora a Distância do Curso de História
a Distância do CESAD/UFS/UAB, desde 2008. Membro do Grupo de Pesquisa CNPq/UFS Educação e
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Contemporaneidade (EDUCON) e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática na Educação (GEPIED).
Contato: elissandra.doutorado@gmail.com
[3] Acrescento a categoria “Ensino” à sigla AVA, por entender que nesse ambiente é preciso que se destaque
a função pedagógica do Tutor a Distância – que é professor – uma vez que entendo que não ocorre
aprendizagem sistematizada se não houver Ensino. Com isso não quero afirmar que não haja outros tipos de
aprendizagens em que o aluno não possa construir seus percursos, mas para a formação docente em uma
determinada área de conhecimento, é preciso sim que haja um professor formador para ensinar e orientar a
formação.
[4] Dissertação de Mestrado sob o título “Tutoria a Distância: uma reflexão acerca da epistemologia da prática
docente para o Ensino Online”, orientada pelo Prof. Dr. Henrique Nou Schneider (PPGED/UFS)
[5] Tanto pela minha opção metodológica de fazer um construto teórico de natureza qualitativa sob o enfoque
fenomenológico filosófico subjetivista-compreensivista que me permitiu fazer uma reflexão teórica da Tutoria
a Distância a partir da minha prática pedagógica enquanto tutora a distância, quanto pela consciência de que
não seria exequível no curto espaço de tempo do Mestrado.
[6] Cf. Palestra “O professor na sociedade contemporânea” de Bernard Charlot disponível em: <http://
educacaopuc.wordpress.com
/2008/11/11/palestra-de-bernard-charlot/>
[7] Pierre Lèvy (2010, p.159) identifica as funções cognitivas humanas como: memória (banco de dados,
hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos), imaginação (simulações), percepção (sensores digitais,
telepresença, realidades virtuais), raciocínios (inteligência artificial, modelização de fenômenos complexos)
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