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RESUMO

Neste artigo, pretende-se estudar como Pierre Lévy contribuiu para a
reflexão do Ensino a Distância em época pandêmica, sustentada por
regimentos e normas decretados pelo Estado em virtude da pandemia de
Covid-19, que influenciou novos alunos e professores em um novo
contexto educacional. Sustenta-se que os alunos também serão afetados
por todo o contexto de normatização e interação social, mediado pelas
tecnologias da informação. Pretende-se então com essa pesquisa, usando
a metodologia de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, analisar
como a construção da cibercultura e do ciberespaço atua junto do Ensino
a Distância (EaD), bem como a constituição dos alunos nessa nova
modalidade de ensino. Inicialmente, buscar-se-á fazer uma revisão
bibliográfica sobre o ensino a distância junto da cibercultura, considerando
que a cibercultura é tudo o que se relaciona com o ciberespaço (local
abstrato onde se encontra o EaD), além do estudo sobre como os alunos e
professores constituem-se nesse ciberespaço. Tem-se como resultado, a
constituição de que o ciberespaço é formado por interconexão,
comunidades virtuais e inteligência coletiva; e que houve duas reformas
educacionais apresentadas por Lévy: a primeira sendo a própria inclusão
do Ensino a Distância modalidade de ensino, e a valorização do
conhecimento do aluno. Entende-se também no ciberespaço, o aluno
como um ser protagonista do conhecimento, e o professor como o guia do
aluno.

Palavras chave: Ensino a distância; Pierre Lévy; Pandemia; Coronavírus;
Educação.
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ABSTRACT

In this article, we intend to study how Pierre Lévy contributed to the
reflection of Distance Learning in pandemic times, supported by
regulations and rules decreed by the State due to the Covid-19 pandemic,
which influenced new students and teachers in a new educational context .
It is maintained that students will also be affected by the entire context of
standardization and social interaction, mediated by information
technologies. It is intended, then, with this research, using the
methodology of bibliographic research and literature review, to analyze
how the construction of cyberculture and cyberspace works together with
E-Learning, as well as the constitution of students in this new teaching
modality. Initially, a bibliographic review about distance learning with
cyberculture will be sought, considering that cyberculture is everything
related to cyberspace (an abstract place where E-learning is found), in
addition to studying how students and teachers constitute themselves in
this cyberspace. As a result, the constitution that cyberspace is formed by
interconnection, virtual communities and collective intelligence; and that
there were two educational reforms presented by Lévy: the first being the
inclusion of E-learning as a teaching modality, and the valorization of the
student's knowledge. It is also understood in cyberspace, the student as a
protagonist of knowledge, and the teacher as the student's guide.

Keywords: E-learning; Pierre Lévy; Pandemic; Coronavirus; Education.

A educação brasileira em época de pandêmia

Segundo a Unesco (2020), a crise causada pela Covid-19 afetou
mais de 90% dos estudantes no mundo, em resposta a essa crise,
utilizou-se das tecnologias para que a educação continue funcionando,
mesmo que de forma diferente. No período anterior a 2020, essas
tecnologias eram utilizadas, principalmente, no ensino a distância (EaD),
sendo ele, segundo o MEC “[...] a modalidade educacional na qual alunos
e professores estão separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se
necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação.” (Ministério da Educação e Cultura, 2020, [s.p]).

Até então, o ensino à distância era instituído apenas no ensino
superior, estando geralmente atrelado a materiais de estudos em alguns
dos possíveis ambientes virtuais de ensino (AVA). Com a pandemia, essa
noção de aula digital foi revolucionada. As aulas presenciais foram
proibidas, já que
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O novo coronavírus torna a escola um dos espaços mais temidos
pelo risco da transmissão, pois a sua multiplicidade e
heterogeneidade cria vínculos entre aqueles que são menos
propensos aos sintomas graves da doença (jovens) a todos os
demais que podem ser até mortalmente propensos. Crianças e
jovens entram em contato diário com adultos de diferentes grupos
familiares: professores, profissionais da educação, pais e mães,
avós e avôs, parentes de maneira geral (ARRUDA, 2020, p. 259).

Logo, tornou-se urgente a transição do ensino presencial ao
ensino à distância (EaD), mais especificamente, ao ensino remoto. Ainda
que frequentemente ambos os termos sejam atribuídos como sinônimos, o
EaD torna-se mais abrangente (ARRUDA, 2020), além de ter como
característica primordial suas aulas de forma assíncrona (comunicação em
que não há necessidade de todos os alunos estarem conectados ao
mesmo tempo).

Ao contrário, o ensino remoto, de acordo com Hodges et al
(2020, apud ARRUDA, 2020) diferencia-se do EaD pelo seu caráter
emergencial, que propõe usos e apropriações das tecnologias em
circunstâncias específicas de atendimento, onde outrora existia
regularmente a educação presencial. Ela é uma mudança temporária da
entrega de conteúdos curriculares para uma forma de oferta
alternativa,em resposta à situação de crise, com transmissão em horários
específicos das aulas (formato de lives) de forma síncrona, ou seja, ao
mesmo tempo. Portanto, é importante ter em mente que

A educação remota é um princípio importante para manter o
vínculo entre estudantes, professores e demais profissionais da
Educação. A resposta em contrário pode representar o
afastamento por muitos meses de estudantes dos espaços
escolares (físicos e virtuais), o que pode comprometer a qualidade
da educação, possivelmente mais do que a implementação de
iniciativas que mantenham tais vínculos, apesar das limitações que
venham a conferir (ARRUDA, 2020, p. 266).

Em relação a crise do Covid-19, Virginio (2020) apresenta que
os resultados das plataformas digitais e as atividades por EaD irão variar
de acordo com os contextos regionais e as diversidades (objetivas e
subjetivas) das famílias e dos alunos. Mas de qualquer forma, para ele, as
desigualdades educacionais no país persistem, visto que os pobres,
pretos, quilombolas e indígenas, continuam com os piores indicadores
educacionais. Além disso, há um aumento da disparidade entre os
estudantes de instituições públicas e privadas, considerando os fatores
socioambientais e institucionais do sucesso escolar e de aprendizagem.

Por ser um assunto recente - e que ainda estamos vivenciando -
há uma grande necessidade de pesquisa na área, mas segundo Dias e
Pinto (2020), muitas escolas estão exagerando nas expectativas do que
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professores e familiares conseguem fazer, ignorando as diferenças
substanciais entre as famílias brasileiras. Ademais, afirmam a necessidade
de políticas públicas que garantam um financiamento adequado para a
Educação, protegendo os educadores e alunos e priorizando os mais
vulneráveis, além de garantir que as desigualdades não aumentem. A
EaD, para as autoras, não pode ser a única solução, visto que ela tende a
exacerbar as desigualdades já existentes, já que nem todos os estudantes
possuem o equipamento necessário.

Quanto às políticas públicas referentes ao auxílio dos alunos do
ensino médio para o acesso à educação em época pandêmica, entende-se
que a própria paralisação das aulas para o não contágio é uma política
pública voltada para a saúde de todos, como abordado na introdução.
Entretanto, é preciso ter em mente que com a paralisação do estudo
presencial, seria preciso uma maneira alternativa para que as aulas
continuassem ocorrendo. Para isso, tendo como base o governo do Estado
de São Paulo, foi criado o chamado “Centro de Mídias SP”.

O Centro de Mídias SP é uma iniciativa da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo para contribuir com a formação dos
profissionais da Rede e ampliar a oferta aos alunos de uma
educação mediada por tecnologia, de forma inovadora, com
qualidade e alinhada às demandas do século XXI (SÃO PAULO,
2020).

Nele, as aulas foram disponibilizadas para os alunos do ensino
médio por meio da tecnologia, em um aplicativo de celular. As aulas foram
divididas em horários específicos para cada turma (atingindo não só o
ensino médio, como também todas as outras matérias do ensino básico,
sendo elas o infantil, o fundamental). Julga-se coerente a partir disso,
apresentar que a nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular1), reflete
sobre a necessidade das TICs na educação. Para ela, a quinta
competência da educação básica é formada por

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e
autoria na vida pessoal e coletiva (Base Nacional Comum
Curricular, 2020b, p.11).

Porém, com as aulas sendo disponibilizadas apenas pelo meio
digital, todos os estudantes têm acesso a isso? Há políticas públicas que

1 Segundo o próprio site da BNCC (2020a), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um
documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica.
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disponibilizem o acesso dos alunos do ensino básico na internet?
Presume-se que não.

Segundo o Núcleo da Informação e Coordenação do Ponto BR
(2020), em sua pesquisa sobre o uso da internet por crianças e
adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil, realizado em 2019, do total
de 9318491 número de crianças de 9 a 17 anos do Brasil, as que possuem
internet em casa é de 8808032, enquanto as que não possuem é de
510459 (uma porcentagem de cerca de 18% do Brasil), demonstrando
que mesmo que sejam minoria, um grande número de alunos não têm
acesso ao ensino a distância. O ministro da Educação, Milton Ribeiro,
segundo o jornal Estadão,

reconhece que a pandemia do novo coronavírus acentuou a
desigualdade educacional no País. “Não é um problema do MEC,
mas um problema do Brasil”, afirmou em entrevista ao Estadão.
Ribeiro acredita que não faz parte das atribuições do ministério
resolver a falta de acesso à internet de alunos que não conseguem
acompanhar aulas online ou se envolver na reabertura de escolas
(SOARES, 2020, [s.p.]).

Considerando tal afirmação, pode-se concluir que não são
pensadas políticas públicas para a inclusão dos alunos que não têm acesso
a internet pelo ministro da educação. Quando questionado sobre a
desigualdade educacional com alunos que não têm acesso à internet na
mesma entrevista, Milton Ribeiro afirma que

Esse problema só foi evidenciado pela pandemia, não foi causado
pela pandemia. Mas hoje, se você entrar numa escola, mesmo na
pública, é um número muito pequeno que não tem o seu celular. É
o Estado e o município que têm de cuidar disso aí. Nós não temos
recurso para atender. Esse não é um problema do MEC, é um
problema do Brasil. Não tem como, vai fazer o quê? É a iniciativa
de cada um, de cada escola. Não foi um problema criado por nós.
A sociedade brasileira é desigual e não é agora que a gente, por
meio do MEC, que vamos conseguir deixar todos iguais (SOARES,
2020, [s.p.]).

Tal afirmação, mostra que a questão no Brasil não está sendo
pensada para garantir o direito à educação a todos os brasileiros.
Importante que pensemos não só na maioria dos alunos, mas sim,
também tenhamos em mente que a escola pública deveria ser para todos.
Para isso, este artigo apresenta como é constituído o Ensino a Distância a
partir de conceitos do filósofo Pierre Lévy; e com base neles, utiliza de
outros autores para pensar como se constitui o aluno desta nova
modalidade de ensino.
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Metodologia

O procedimento metodológico utilizado foi o método de pesquisa
bibliográfica. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 183), a pesquisa
bibliográfica abrange toda uma bibliografia já tornada pública do tema.
Desta forma a pesquisa deixa de ser uma mera repetição do que já foi
dito, propiciando o exame de um tema sob novo enfoque, e a partir disso,
chegando a conclusões inovadoras. Considerando tais afirmações,
pretende-se por meio da pesquisa bibliográfica analisar o que já foi
construído por Pierre Lévy sobre a educação a distância, e autores que
conversem com tal tema.

Inserido a essa pesquisa bibliográfica, utiliza-se da estratégia de
coleta de dados e revisão de literatura. Segundo Severino (2017, p. 100),
ela é formada para referir aos estudos anteriores já feitos sobre o tema, e
destacar a necessidade de continuar a pesquisar. É utilizada para avaliar o
que já se produziu sobre o assunto em pauta, contribuindo para que a
pesquisa possa dar um conhecimento ao objeto a ser pesquisado.

Outros autores que pensam sobre a revisão de literatura são
Prodanov e Freitas (2013), para eles a revisão de literatura situa o estudo
dentro da grande área da pesquisa a que se faz parte. Situar o estudo é
importante para que possa se fundamentar o que se escreve, assim o
leitor consegue identificar a linha teórica em que o estudo se insere
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 78-79). Tendo isso em vista, ela tem
como função: reconhecer e dar crédito a criação intelectual de outros
autores; indicar que se qualifica com uma familiaridade com a produção
de conhecimento prévio na área; mostrar que seu campo de
conhecimento já está estabelecido; dar voz de autoridade intelectual.

Ensino a distância e a cibercultura

A partir da breve apresentação de como a educação brasileira
em época de pandemia se encontra, é preciso ter-se em mente que é
necessário estudar a realidade que estamos vivendo. Para tanto, inicia-se
com uma citação de Pierre Lévy, que faz uma reflexão sobre o Ensino a
Distância (que o filósofo chama de ensino aberto e a distância) em sua
obra Cibercultura:

Duas grandes reformas são necessárias nos sistemas de educação
e formação. Em primeiro lugar, a aclimatação dos dispositivos e do
espírito do 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
(LÉVY, 1999, p. 158).
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Assim como dito pelo filósofo, inserido ao EaD estão presentes
todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. Para o entendimento do
que é o EaD, vê-se como necessário então, a explicação deste conceito de
Pierre Lévy. Utilizando-se do livro Cibercultura, primeiramente será
apresentado o que significa o ciberespaço e a cibercultura, para depois
apresentar como eles são formados (pela Interconexão, Comunidades
Virtuais e Inteligência Coletiva / Ecologia Cognitiva) .

Segundo o filósofo, o neologismo Cibercultura é constituído pelos
“conjuntos de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes,
de modos de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com
o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17). Ela está presente no
ciberespaço, sendo ele

o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial
dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico
de informações que ele abriga, assim como os seres humanos que
navegam e alimentam esse universo (LÉVY, 1999, p. 17).

Esse ciberespaço compreende também materiais, informações, e
seres humanos, também é constituído por outros seres estranhos, meio
atores, meio cenários, chamados de programas. Uma de suas principais
funções é conseguir acessar, mesmo que a distância, os diversos recursos
de um computador, o que se mostra como um ambiente extremamente
importante para ser utilizado pela nova educação que conhecemos em
2020 (LÉVY, 1999, p. 41, 93).

Continuando com a construção do ciberespaço, “três princípios
orientaram o crescimento inicial do ciberespaço: a interconexão, a criação
de comunidades virtuais e a inteligência coletiva”. O primeiro deles, a
interconexão, vem como resposta à preferência de seus usuários pela
conexão ao isolamento, todo o espaço seria um canal interativo, que
constitui a humanidade em um contínuo sem fronteiras, gerando um
universal por contato (LÉVY, 1999, p. 127). É a partir da interconexão que
os parceiros da comunicação compartilham o mesmo conceito, no qual
conecta um universal que não totaliza mais o sentido, mas sim o contato e
a interação geral (LÉVY, 1999, p. 118-119).

O segundo princípio, comunidades virtuais, segundo Lévy (1999,
p. 127), "obviamente prolonga o primeiro, já que o que o
desenvolvimento das comunidades virtuais se apoiam na interconexão” e
uma comunidade virtual é construída pelas afinidades e interesses mútuos
dentre as pessoas presentes na cibercultura. É importante salientar que o
autor também afirma que nessas comunidades virtuais foram
desenvolvidas uma forte moral social, chamada de “netiqueta”, e diz
respeito à permanência das informações (LÉVY, 1999, p. 128).
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Mas o filósofo também acrescenta que essas relações virtuais
não substituem os encontros físicos, de forma que ele via essa
substituição como um erro, já que para ele, essas comunidades tinham
como propósito a ajuda e a facilitação, atualizando (no sentido de um
contato efetivos) os grupos humanos que eram potenciais antes do
surgimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 129 - 130).

Por fim, o terceiro princípio do ciberespaço e,
consequentemente, da cibercultura, é o da inteligência coletiva. Para o
filósofo, essa seria a finalidade última da cibercultura, constituindo um
campo de problemas. Ela coloca o ciberespaço em sinergia com os
saberes, imaginações, e energias espirituais daqueles que estão
conectados a ele (LÉVY, 1999, p.131).

Percebe-se então, a inteligência coletiva como resultado dos
outros dois princípios, visto que, enquanto a interconexão (todos
conectados) criam comunidades virtuais, essas fazem parte de uma
inteligência coletiva que cria os aspectos cognitivos de cada um. Para o
filósofo então, seu conceito é constituído como sendo a criação de relação
entre as competências de cada um, qualquer que seja sua diversidade
qualitativa e onde quer que esta se situe (LÉVY, 1999, p.167).

Esses funcionamentos humanos em inteligência coletiva, quanto
mais se desenvolverem, melhor será sua apropriação por seus sujeitos, e
consequentemente menor será o efeito de exclusão, ou de destruição
humana resultantes da aceleração do movimento tecno-social, quanto ao
ciberespaço, segundo o pensador, seu crescimento não determina
automaticamente o desenvolvimento da inteligência coletiva, mas sim,
apenas fornece um ambiente propício para que ela se desenvolva.

Nesse ambiente, resultam formas novas negativas, que podemos
muito bem associar ao que os professores e alunos podem estar
passando, das quais o filósofo demonstra como: isolamento e a
sobrecarga cognitiva (estresse pela comunicação e pelo trabalho diante da
tela); dependência (vício na navegação); dominação (reforço dos centros
de decisão e de controle); de exploração (como o teletrabalho vigiado ou
a deslocalização de atividades no terceiro mundo); e mesmo de bobagem
coletiva (rumores, conformismo em rede ou em comunicações virtuais,
acúmulo de dados sem qualquer informação) (LÉVY, 1999, p. 29-30).

Mas ela também é demonstrada como trazendo benefícios para
os seres humanos, dos quais amplificam, exteriorizam e modificam
numerosas funções cognitivas humanas, dentre elas: a memória (com
seus bancos de dados), a imaginação (com suas simulações, que são
industrializações da experiência do conhecimento que não advém nem da
dedução lógica nem da indução a partir da experiência), a percepção (com
os sensores digitais, a telepresença, as realidades virtuais), e os
raciocínios (inteligência artificial, modelização de fenômenos complexos),
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além de também favorecer: novas formas de acesso à informação,
navegação por hiperdocumentos, caça à informação através de pesquisa,
knowbots ou agentes de software, e exploração contextual através de
mapas dinâmicos de dados (LÉVY, 1999, p. 157).

De todos os três princípios que criam o ciberespaço e a
cibercultura, percebe-se que a cibercultura é universal sem totalidade.
Universal enquanto a interconexão quer atingir a compatibilidade
generalizada. Universal também, pois no limite da cibercultura qualquer
um deve poder acessar de qualquer lugar as diversas comunidades
virtuais presentes (LÉVY, 1999, p. 133).

Enfim, universal, já que o programa da inteligência coletiva diz
respeito tanto às empresas quanto às escolas, às regiões geográficas
como às associações internacionais e o ciberespaço surge então como
ferramenta de organização de comunidades de todos os tipos e tamanhos,
em coletivos inteligentes, mas também como um instrumento que permite
a esses coletivos inteligentes articularem-se entre si (LÉVY, 1999, p. 133).

Por fim, e sendo um dos mais importantes para essa pesquisa, o
filósofo também traz concepções sobre a educação. Para Pierre Lévy, duas
reformas são necessárias para os sistemas de educação e formação, a
primeira já foi mostrada anteriormente (a introdução do EAD), enquanto a
segunda reforma diz respeito ao reconhecimento das inteligências já
adquiridas pelos alunos, de forma que seja como propósito orientar os
percursos individuais no saber e de contribuir para o reconhecimento do
saber já adquirido (LÉVY, 1999, p. 158).

O filósofo apresenta então uma perspectiva que acredita ser a
mais promissora no domínio educativo, sendo nomeada por aprendizagem
coletiva (LÉVY, 1999, p. 171). Em uma outra citação, o filósofo nos
mostra a importância do estado nesse aspecto:

Nesse quadro, o papel dos poderes públicos deveria ser: [1]
Garantir a todos uma formação elementar de qualidade. [2]
Permitir a todos um acesso aberto e gratuito a midiatecas, a
centros de orientação, de documentação e de autoformação, a
pontos de entrada no ciberespaço, sem negligenciar a
indispensável mediação humana do acesso ao conhecimento. [3]
Regular e animar uma nova economia do conhecimento na qual
cada indivíduo, cada grupo, cada organização seriam considerados
como recursos de aprendizagem potenciais ao serviço de percursos
de formação contínuos e personalizados (LEVY, 1999, p. 172-173).

Para que a educação pudesse acontecer pela forma do EAD, ela
precisaria funcionar semelhante à sociedade da informação como um todo
(sociedade em rede, de velocidade, personalização, etc.). Segundo o
filósofo, "as escolas e universidades virtuais" custam menos do que as
escolas e universidades materiais fornecendo um ensino "presencial"
(LÉVY, 1999, p. 169-170).
9

INDICIUM, Campinas, v. 3, n. 1, p. 1-16, jul. 2021



A construção dos professores e alunos no ciberespaço:
para além de Pierre Lévy

Antes de pensar sobre a construção dos sujeitos dos professores
e alunos, é preciso primeiramente pensar quem são esses agentes dentro
da educação a distância. Nos novos campos virtuais criados, os
professores e estudantes partilham dos mesmos materiais, aprendendo
tanto o professor como o estudante ao mesmo tempo. Torna-se
necessário, portanto, a reflexão perante a educação a distância: Quem
são os professores? Quem são os alunos? O que eles fazem, ou deveriam
fazer? Por que estudar os dois juntos?

Como justificativa do porquê estudar tanto o aluno quanto o
professor dentro do EaD, parte-se do princípio Freiriano da necessidade do
diálogo para a construção do conhecimento; diálogo esse que é somente
feito pelos e para os professores e os alunos. O que é esse diálogo?

É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica
e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da
esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E
quando os dois pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com
esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de
algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só
aí há comunicação. (FREIRE, 1993, p. 107)

É a partir disso que pressupõe-se uma relação de simpatia e
amor entre os pólos, docente e discente, diferenciando-se de um simples
ato de depósito de ideias de um sujeito ao outro, como aconteceria em
uma educação bancária. Para que se possa pensar na construção tanto do
conhecimento, quanto do sujeito que aprende, é preciso pensar antes que
ambos os sujeitos desse diálogo (professor e aluno) só existem enquanto
existe coexistência, nunca um sem o outro. Entende-se então, que

o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em
que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados
ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se
a um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem
tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem consumidas
pelos permutantes (FREIRE, 1987, p. 45).

Os autores pesquisados neste artigo apresentam um
pensamento parecido do que são tanto os professores quanto os alunos
dentro do ciberespaço. De forma resumida, os professores para eles são
relacionados a um incentivador da aprendizagem, bem como tendo a
função da inserção dos alunos dentro do ciberespaço.

Já os alunos são pensados como sujeitos que precisam aprender
a aprender, costumeiramente de uma forma autônoma. Iniciando a
reflexão por Pierre Lévy (1999, p. 171), a principal função do professor
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dentro do EaD seria incentivar a aprendizagem e o pensamento, como um
animador da inteligência coletiva dos alunos, atuando no
acompanhamento e na gestão das aprendizados, de forma que seja
garantido o incitamento à troca de saberes, a mediação relacional e
simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem, etc.

Pacheco (2017, p. 109) também reflete sobre o papel do
professor (chamado por ele de educador) dentro da educação a distância.
Nele, o professor é retirado de sua posição tradicional de apresentador de
um conhecimento, e os alunos tornam-se mais individuais e protagonistas.
A função do educador passa a ser dividida em três partes:

A. Relação de apropriação - em que ele apresenta discussões, ações e práticas
diferentes do que já está dado e posto como base na educação a distância;

B. Atribuição - abre espaço para novos significados a cada conceito, reconstruindo
seus significados para uma experiência singular à cada aluno;

C. Descontinuidades - não deixar que os alunos se conformem apenas com os
conteúdos apresentados nos cursos EaD, e a partir dessa noção, possibilite o
aluno uma apropriação de conhecimento e uma própria atribuição de significado
singular, a partir de reflexões próprias embasadas na experiência promovida pelo
EaD.

Refletindo sobre os diversos tipos de professor dentro da EaD,
Silva (2010, p. 105) define primordialmente o professor como um
facilitador e parceiro. Ele não está sozinho, já que trabalha junto de uma
equipe, costumeiramente tornando-se um professor coletivo e esse
caráter coletivo, segundo o autor, é um atributo não do professor, mas de
uma ação educativa abstrata e desencarnada.

Dentre essa coletividade, existe o professor formador ou
conteudista, que é autor dos textos e materiais didáticos, além de muitas
vezes fornecer sua imagem para as teleconferências, o professor recurso
que responde às dúvidas dos alunos, orienta leituras e estudos e o
professor pesquisador se encarrega de apoiar o professor recurso nas
dificuldades que certamente enfrentará para atender os alunos (SILVA
2010, p. 105).

Diferencia-se também por meio de Silva (2010, p.110) o
conceito de professor e de tutor pois segundo o autor, o primeiro
estabelece os fundamentos teóricos do projeto, seleciona e prepara o
conteúdo curricular, identifica os objetivos referentes às competências
cognitivas, define bibliografia, elabora o material didático, realiza a gestão
acadêmica avaliando, orientando, acompanhando e motivando os
estudantes, e avalia a si próprio como profissional participante do coletivo
de um projeto de ensino  a distância.

Já o tutor, deve ser compreendido como um dos sujeitos que
participa ativamente da prática pedagógica, sendo ele quem auxilia os
estudantes em suas atividades individuais e em grupos, fomentando o
hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos
11
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específicos, bem como o uso das tecnologias disponíveis. (SILVA 2010,
p.110)

Embasando-se em Salgado (2009, p. 36), muitos discursos
entendem que os professores podem ser superados pelo aparato
tecnológico, ocupando uma posição de menor valor, quase inexistente e
de acordo com Kenski (2001, p. 105 apud SALGADO, p. 36), “na
sociedade digital, o papel dos professores se amplia ao invés de se
extinguir [...] novas qualificações para estes professores são exigidas,
mas ao mesmo tempo, novas oportunidades de ensino se apresentam”.

Desse modo, o professor precisa cada vez mais nessa
modalidade de ensino, comunicar-se com clareza, escrever com rigor,
pesquisar, atualizar-se e dominar as mídias que se inovam
continuamente, com seus diversos programas e ferramentas e as funções
do professor na sociedade digital,

pode assumir diferentes papéis: o de autor, responsável pela
elaboração dos conteúdos das disciplinas; o de tutor que
acompanha e orienta o aluno, ministra as aulas presenciais
conectadas (via satélite) e avalia as atividades propostas; o de
assistente, cuja atribuição é acompanhar e orientar o aluno,
juntamente com o professor tutor, corrigindo e avaliando as
atividades realizadas via Web. Há também o professor auxiliar que
trabalha nos polos, dando apoio ao professor tutor durante as
aulas presenciais, orientando e supervisionando as atividades
propostas para essas aulas. Pode-se trabalhar exclusivamente
como autor, tutor ou assistente, ou nos três papéis (SALGADO,
2009, p. 37).

O objetivo principal da educação escolar, para Simons e
Masschelein (2015, p. 319-320), tornou-se “ensinar” orientandos e
estudantes como aprender. Partindo disso, os papéis dos professores
passam a ser redefinidos como instrutores, desenvolvedores de ambientes
de aprendizagem e facilitadores ou treinadores do processo de
aprendizagem. Neste ambiente de aprendizagem, o professor é visto
como o principal ator deste modelo, sendo essencial ter habilidade para
criar novos destes ambientes, com o máximo de desempenho nestes
processos.

Quanto à reflexão do que são os alunos, de acordo com Simons
e Masschelein (2015, p. 331), os alunos devem ser hoje compreendidos
como sujeitos de aprendizagem, e não mais como apenas objetos dos
métodos de ensino, sendo a aprendizagem a principal prioridade.

Por conseguinte, a aprendizagem é assumida para os autores
como um processo de mudança e desenvolvimento no nível do
conhecimento, habilidades, atitudes ou competências. Aprender a
aprender torna-se um aprendiz maduro, que conduz um processo contínuo
de mudança ou acumulação de competências por si próprio. Os alunos
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desse modo, são compreendidos como tendo as mesmas necessidades
individuais, principalmente, de aprendizagem - estimuladas e simuladas -
(MASSCHELEIN 2015, p. 331).

Consequentemente, cada aluno torna-se seu maior competidor,
como uma norma para si mesmo, fazendo com que o bom aprendiz seja
aquele que conheça seus pontos fortes e fraquezas e esteja consciente de
suas necessidades educacionais remanescentes (SIMONS; MASSCHELEIN,
2015, p. 333).

Já Silva (2010, p. 95) reflete sobre o aluno do EaD do ensino
superior, apresentando as representações de aluno como um indivíduo
adulto capaz de aprender sozinho. O aluno na EaD online seria então
aquele com a independência acadêmica na medida em que conseguisse
controlar e gerenciar adequadamente seu tempo para os estudos. A EaD
também tem como função a flexibilização do trabalho, já que permite que
o aluno gerencie seu tempo inteiramente de acordo com suas
necessidades e disponibilidades.

Por fim, Arsenovicz e Machado (2016) também refletem sobre o
tutor e o aluno do ensino superior e para elas, os alunos são guiados pelo
tutor, que exerce o papel de mediador e orientador do percurso,
otimizando os recursos disponíveis e promovendo a interação dos alunos
entre o ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Inseridos a isso, eles têm a função de criar um vínculo de
colaboração entre os participantes do curso. Porém, a falta de
comunicação e de diálogo entre alunos e tutores, pode fazer que o
discente se sinta isolado, consequentemente sendo uma das causas da
evasão nos cursos a distância (ARSENOVICZ; MACHADO, 2016, p.
492-495).

Conclusão

Após a presente análise, presume-se que essa nova educação a
distância mudou a forma tanto de como os alunos estudam, quanto os
professores ensinam e tal fato, modifica consequentemente a construção
de seus sujeitos dentro do ciberespaço. Para a interpretação desse
ciberespaço, utiliza-se então das conceitualizações da cibercultura de
Pierre Lévy, no qual conseguimos um arcabouço teórico sobre o ambiente
em que se constrói o Ensino a Distância. Este constitui-se pela
cibercultura, formada pela interconexão, a criação de comunidades
virtuais e a inteligência coletiva; e pelas duas reformas educacionais: a
primeira disponibilizada pela criação do EaD, e a segunda o
reconhecimento do que o aluno já sabe.
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Dentre os autores pesquisados, há uma comunhão de ideias
(mesmo que apresentadas por nomes diferentes) de que frequentemente
tem-se o aluno do EaD como um ser autônomo em busca de seu próprio
conhecimento, atuando de uma maneira na qual se é o seu próprio
protagonista; já os professores são colocados como facilitadores ou guias
do processo conhecimento de seus alunos.
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