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O surgimento da Internet sem dúvida possibilitou a ampliação das 
nossas vias de acesso às informações. Mas, além desse aspecto quan-
titativo, essa ampliação trouxe também outras transformações ainda 
pouco percebidas e valorizadas. Uma delas diz respeito às implicações 
qualitativas das novas formas de construção e partilha do conheci-
mento. Esse processo, apontado de forma quase premonitória por P. 
Levy, sobre o surgimento da “Inteligência Coletiva” (LEVY, 1994) se faz 
presente também, de forma análoga, nas ideias de Byington ao co-
mentar as repercussões do surgimento do computador, ao apresentar 
sua “Pedagogia Simbólica” (Byington, 2004). A proposta deste artigo 
é delinear esse processo e comentar brevemente algumas de suas 
possíveis implicações para a psique da atualidade.1
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“É o universo que pensa e passa em nós.
Somos céus atravessados por nuvens de

energias, vindas da profundidade dos tempos.
(LEVY, 2001)

ExPanSão doS REgIStRoS E aCESSoS à InFoRMação 
Enquanto a psicologia ainda ensaia a possibilidade de realizar estudos mais 

abrangentes sobre a presença humana no espaço virtual, o desenvolvimento de 
novas aplicações da tecnologia digital prossegue a passos largos. Seria inviável, 
no espaço deste artigo, abarcarmos toda a gama dessas ferramentas, já em uso 
nas diversas áreas da cultura atual: nas artes, ciências, e educação, além das suas 
múltiplas aplicações na vida cotidiana dos habitantes dos grandes centros urba-
nos. Por essa razão, delimitaremos o objetivo deste artigo à ilustração seletiva 
de alguns desses usos e suas repercussões em termos do surgimento de novas 
formas de construção do conhecimento. 

Para contextualizá-las, será necessário mencionarmos algumas breves refe-
rências sobre essas ferramentas, bem como alguns mecanismos que contribuem 
para a facilitação do nosso acesso às informações e ampliação da consciência, 
individual e coletivamente. Esperamos que nossa seleção de exemplos, mesmo 
restrita, forneça ao leitor um painel representativo das novas modalidades de 
evolução do saber características da era digital. 

Conforme sabemos, a primeira grande inovação promovida pelo surgimento 
da WEB1 foi a possibilidade de se digitalizar dados e informações, recurso esse 
que revolucionou o armazenamento e compartilhamento dos registros de dados 
da cultura. O surgimento das primeiras “Home Pages” foi motivo de entusias-
mo generalizado, pois viabilizaram nosso amplo acesso aos acervos de museus, 
bibliotecas e registros científicos, facilitando nossa consulta a qualquer tipo de 
informação passível de ser arquivada por esses meios, ainda que, na época, em 
forma não interativa. 

A digitalização multiplicou geometricamente não só nossa capacidade de 
armazenamento de informações, mas também nossas possibilidades de com-
partilhar essas mesmas informações. A imagem inserida abaixo ilustra de modo 
impactante esse avanço. Basta observar a ascensão da curva a partir de 1999.
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Embora não tão recente, optamos pela inserção deste gráfico devido à sua força 
ilustrativa do grande impacto gerado pelo surgimento da Internet sobre a capa-
cidade humana de coletar e armazenar dados e informações. Desse modo, desde 
a década de 1990, o surgimento e difusão da primeira versão da Internet aberta 
começaram a revolucionar e ampliar nosso acesso ao conhecimento. No entanto, 
esse foi apenas o primeiro passo de um processo ainda em franca expansão. 

Em sequência, o surgimento da interatividade nas comunicações virtuais 
pessoa ßà pessoa e pessoa(s) ßà grupo(s), propiciadas pela popularização 
do uso de mensagens eletrônicas, desdobrou-se em inúmeras novas formas de 
acesso e troca de informações. A começar pelo simples envio de e-mails, pas-
sando pelo surgimento dos “grupos de discussão” – também conhecidos como 
e-groups, newsgroups ou fóruns. A intensificação das interações entre indivídu-
os e grupos (e intra-grupos) naturalmente preparou o campo para a participação 
ativa dos internautas na segunda etapa de atividade da WEB: a chamada WEB2, 
ou seja, a Internet interativa, na qual os internautas deixaram de ser apenas 
espectadores dos sites, passando a explorar as vias de interação criadas “dentro” 
desses espaços virtuais, além de poderem também interagir entre si (ou grupal-
mente) nesses mesmos espaços. 

As salas de bate-papos – os chats – surgidas na fase inicial da WEB 2 repre-
sentou provavelmente a primeira forma da participação interativa na Internet 
aberta ao coletivo. Atualmente, essa interatividade é exercida também por meio 
de várias outras modalidades de comunicação virtual, especialmente as redes 
sociais (Facebook, Snapchat, Instagram, etc.), além dos aplicativos de comunica-
ção instantânea como o Watsapp e o Messanger, entre outros. 

Essa multiplicação de canais de comunicação via WEB foi sem dúvida esti-
mulada e facilitada por ao menos dois fatores: de um lado a popularização dos 
acessos às conexões via banda larga; de outro, a popularização dos telefones 
celulares do tipo smarthphones.

aCESSoS ColaboRatIvoS
Quando de seu lançamento, a Wikipédia3 – enciclopédia digital colaborativa –

foi alvo de críticas e avaliações reticentes sobre a confiabilidade dos dados 
oferecidos, principalmente nos meios acadêmicos. Tais reações provavelmente 
ocorreram pelo fato da sua elaboração prever a livre inclusão de verbetes por 
qualquer pessoa interessada em participar da sua construção on-line. Ainda 
se observam reações dessa natureza, especialmente por parte de pessoas que 
desconhecem os meios criados para seu aprimoramento. Entre as formas de 
filtragem das informações incluídas na Wikipédia, destaca-se a participação 
de colaboradores voluntários, especialistas em diversas áreas do conhecimento 
que atuam como moderadores ou “cuidadores” de algum verbete em particular. 
Esses colaboradores acompanham continuamente as postagens realizadas pelos 
internautas, zelando pela qualidade das informações em relação ao tema da 
sua especialidade, e pelo acompanhamento das eventuais invasões por hackers 
e pichações virtuais. É interessante registrar que, em função das dimensões da 
base de dados registrados na Wikipédia, esse exército de colaboradores faz um 
trabalho hercúleo, especializado, além de totalmente voluntário. 

Com formato e estrutura semelhante, estão disponíveis na Internet outras 
bases de dados derivadas da Wikipédia original, como a Wikicommons, espe-
cializada em fotos, vídeos, imagens e documentos sonoros de domínio público, 
e a Wikinotícias4, especializada na publicação de notícias e informações sobre 
diversas áreas do conhecimento. 

Outras fontes de consulta de grande popularidade atual são o Youtube5, vol-
tado ao compartilhamento de vídeos sobre os mais variados temas; ou ainda o 
Google Earth e o Google Maps6, sites que utilizam programas de alcance global Evolução do registro de informações ao longo da história (destaque para o efeito gerado pelo surgimento da Internet2)
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dedicados à localização de endereços e mapas, permitindo o traçado de rotas de 
acesso aos locais pesquisados. Sistema semelhante é utilizado nos equipamentos 
conhecidos como GPS (do inglês Global Positioning System) utilizados pelos 
motoristas em trânsito para finalidades semelhantes. Esses canais de comunica-
ção virtual também são continua e intensamente retroalimentados pelos seus 
próprios usuários. 

Estima-se que há já existam mais de um bilhão de sites disponíveis na 
Internet. Essa imensa quantidade de dados remete a outra questão crucial: a 
necessidade de se contar com ferramentas eficientes para a busca e filtragem 
de dados, ou seja, que possibilitem ao internauta não apenas localizar, mas tam-
bém avaliar a confiabilidade das informações acessadas, discriminando o joio do 
trigo. A princípio essa função é suprida pelos sites de busca, porém de forma 
ainda relativamente elementar. 

Cientes dessas limitações, os buscadores (como o Google) constantemente 
buscam novas soluções, baseadas em análises semânticas dos dados digitados 
na consulta feita, além de outros recursos matemáticos sofisticados. Um exem-
plo foi apresentado no blogspots português Átomo e Meio em 20/05/09 (entre 
outras fontes no mesmo período), ao informar sobre o estágio atual do Wolfram 
Alpha7, o sistema de buscas desenvolvido pelo físico Stephan Wolfram: com 
objetivo e funcionamento diferentes do Google (que apenas busca, na rede, 
endereços de sites associados à palavra chave digitada pelo internauta), o novo 
sistema fornece respostas às perguntas propostas na consulta: “Depois de feita 
uma pergunta, o sistema processa as respostas, recolhendo dados de várias 
páginas e bases de dados contendo unicamente informações relevantes para 
essa pergunta em concreto”. (ÁTOMO E MEIO, Acesso em 11/06/09). Segundo essa 
fonte, compreender o conteúdo das páginas e das perguntas do internauta – e 
não apenas localizar palavras-chave - é apontado por muitos analistas como o 
futuro da pesquisa na Internet. Tanto o Google como o Yahoo têm cientistas 
trabalhando nessa área.

A popularidade dos Blogs, e das páginas presentes nas redes sociais, especial-
mente aqueles mantidos por jornalistas e pessoas públicas, também indica o entu-
siasmo dos internautas na participação na comunicação em rede como uma atitude 
que supera - ao menos em certas áreas - os objetivos de lucro financeiro imediato. 

De acordo com essas observações, a digitalização da informação é apenas um 
recurso que assume as formas de diferentes ferramentas que, por sua vez, têm 
diferentes aplicações e tendem a se entrelaçar com as demais mídias existentes, 
conforme descrição de Levy (LEVY, 2006, p. 269):

O ciberespaço, a Internet e as novas formas de comunicação e de intercone-
xão entre todos os computadores do planeta não se constituem em um meio 
de comunicação em particular, e, sim, em uma espécie de metameio que está 
em vias de integração com todos os outros.

Outra forma de repercussão do uso dos recursos digitais - relativamente 
discreta do ponto de vista da sua visibilidade - é o favorecimento da inclusão 
social pelas vias informatizadas. Diversas aplicações nessa área estão em uso ou 
desenvolvimento, beneficiando especialmente grupos de pessoas portadoras de 
deficiências motoras ou visuais. Um exemplo é o sistema operacional DOSVOX8 
que permite às pessoas cegas utilizarem um microcomputador comum (PC) para 
desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim novos níveis de autonomia 
e independência no estudo e no trabalho.
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Ead – EduCação a dIStânCIa 
As ampliações quantitativas das comunicações estabelecidas por meio das 

vias digitais geram também transformações de teor qualitativo nas trocas 
estabelecidas. Um dos exemplos de atividade em vias de ser radicalmente trans-
formada, em quantidade e em qualidade, é a modalidade de ensino há muito 
conhecida como “educação à distância”, a EAD. Os antigos cursos por correspon-
dência chegaram a ser populares no século XX, abrangendo desde a datilografia 
à formação de técnicos em montagem de rádios, cursos supletivos (na época 
conhecidos como “madureza”) e o ensino de idiomas. 

Os cursos mencionados eram relativamente depreciados quando comparados 
aos regulares ou presenciais, provavelmente por serem mais procurados por 
adultos em busca do estudo tardio, ou seja, pessoas que por diversas razões, 
na infância ou adolescência tiveram dificuldades de acesso à educação escolar 
regular. A incorporação do rádio e da televisão na difusão desses cursos chegou 
a elevar relativamente o seu conceito, mas não em nível suficiente para evitar 
que a atualmente chamada EAD via Internet viesse a também se tornar alvo de 
preconceito e discriminação, especialmente nos ambientes acadêmicos tradicio-
nais. No entanto, essa é talvez a área na qual se observam os mais significativos 
avanços da educação popular em nosso país, especialmente se computados os 
acessos a diversos cursos que se tornaram viáveis aos alunos que residem em 
regiões distantes dos grandes centros urbanos.

 Reportagens veiculadas já em abril de 2009 pelo Jornal Nacional, da 
Rede Globo de Televisão (Acesso em 11/06/09), reuniram dados sobre esses avan-
ços. Na primeira matéria de uma série, o informe principal se referia à qualifica-
ção em grau superior de 16 mil professores de ensino básico, que até então só 
haviam cursado o nível médio de estudos. A formação foi realizada em intervalo 
de cinco anos, propiciada pelos cursos a distância a professores residentes, por 
exemplo, em locais como São Gabriel da Cachoeira, município localizado a duas 
horas de avião ou três dias de barco de Manaus. 

 Em publicação mais recente (agosto de 2016) um suplemento especial 
sobre EAD, do jornal Estado de São Paulo, informa sobre várias instituições 
acadêmicas das mais tradicionais em nosso meio que já aderiram a essa modali-
dade de ensino: Fundação Getúlio Vargas (FGV); Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP); Universidade de São Paulo (USP), entre outras. Nesse 
caderno especial são arrolados cursos oferecidos em vários níveis e modalidades, 
desde a graduação até pós-graduação, passando pelos cursos de extensão e 
especialização. 

Porém, o potencial de alcance da EAD mediada pela Internet está longe de 
representar solução mágica para o crônico problema do acesso das populações 
mais carentes à educação, pois a expansão dessa metodologia de ensino exalta 
desafios a serem vencidos nessa área. A EAD via Internet exige – do aluno e do 
professor – novas posturas diante das tradicionais tarefas envolvidas no ensino. 
Por parte do aluno, requer disciplina, iniciativa e boa dose de autonomia e res-
ponsabilidade. E do professor, ao contrário do que se supõe, a EAD exige grande 
empenho de adaptação ao sistema, envolvendo apurado preparo antecipado do 
material didático e planejamento minucioso das atividades previstas para cada 
etapa dos cursos oferecidos, além de significativa disponibilidade para acompa-
nhar o desempenho dos alunos de forma tão individualizada quanto possível. 

Quando as condições citadas são efetivamente atendidas, surpreende o grau 
de proximidade e atenção individualizada alcançado nas relações professor 
ßà aluno e alunos ßà alunos nesse tipo de curso, a ponto de algumas vezes 
superar o êxito obtido nas aulas presenciais. Essa tem sido a nossa constatação 
na experiência dos cursos oferecidos nessa modalidade pela equipe do NPPI9, 
através da COGEA / PUC-SP10.



dEMoCRaCIa ElEtRônICa / “IntElIgênCIa ColEtIva” 
A facilitação do acesso às informações é um importante fator de suporte à 

democracia, nos vários sentidos em que esse termo pode ser entendido. A come-
çar pelo seu sentido político, fato exemplificado na intensa mobilização popular 
observada nas redes sociais durante as recentes campanhas eleitorais brasileiras 
para a presidência da república (2014) ou para as prefeituras municipais (2016). 
A mesma intensa participação popular pode também ser observada no acompa-
nhamento do noticiário sobre as denúncias de corrupção no nosso meio político, 
amplamente divulgadas via Internet nos anos recentes.

Os exemplos citados demostram como os recursos da WEB são utilizados 
para manter e expandir a liberdade de expressão e a democracia, em seu sentido 
mais amplo, popular e convencional. Segundo Levy “há uma correlação muito 
forte entre o progresso das técnicas de comunicação em especial, e a democra-
cia” (LEVY, 2001[b]). Segundo o autor, a Grécia não teria criado esse sistema de 
governo sem que antes tivesse surgido o alfabeto e a possibilidade de os cidadãos 
conhecerem a “lei escrita”. Posteriormente, a história repetiu em várias ocasiões 
a mesma relação: quando das revoluções (e respectivas transformações políticas) 
que sucederam a criação da imprensa e a consequente formação gradativa de 
uma “opinião pública”, matriz geradora da atual noção de “direitos humanos”. 
Como exemplo mais recente, Levy menciona as relações entre o surgimento da 
televisão, dos satélites, e os progressos da telefonia à queda de alguns dos regi-
mes totalitários no final da década de 1980, além das transformações sociais em 
curso a partir da intensificação das comunicações “transversais” propiciadas pelo 
desenvolvimento das novas tecnologias. Ele ressalta:

Quando há muitas comunicações transversais numa sociedade, quando a 
informação circula facilmente e sabemos o que ocorre fora, a mente não 
pode mais ser controlada por uma ditadura totalitária. Aliás, é por esse 
motivo que, hoje, todos os regimes ditatoriais do planeta tentam, desespera-
damente, controlar a Internet, pois é uma ameaça para eles. (LEVY, 2001[b], 
acesso em 27/02/08)11.

Mas, embora reconheça e valorize a contribuição das comunicações à 
ampliação da democracia no seu sentido clássico, no desenvolvimento de suas 
ideias, Levy propõe uma nova acepção para esse conceito, prevendo para breve 
o surgimento da chamada “democracia eletrônica”. Em sua visão, esse evento 
deverá gerar múltiplas repercussões, não apenas em termos políticos, mas nas 
suas versões econômicas, sociais e culturais, justamente porque representará 
avanço em relação às hierarquias burocráticas “verticais” (fundadas na escrita 
estática), que até aqui coordenaram a inteligência, a experiência e a imaginação 
dos seres humanos. (LEVY, 1994, 2001[a] e 2001[b]). 

Levy entende a emergência da “democracia eletrônica” de forma estreita-
mente associada ao surgimento simultâneo da “inteligência coletiva” - mais um 
de seus conceitos fundamentais - viabilizada pelas novas tecnologias:

 
As tecnologias intelectuais não se limitam a ocupar um setor entre outros 
da mutação antropológica contemporânea; elas são potencialmente sua 
zona crítica, seu lugar político. É preciso enfatizá-las? Os instrumentos da 
comunicação e do pensamento coletivo não serão reinventados sem que se 
reinvente a democracia, uma democracia distribuída por toda parte, ativa, 
molecular. (LEVY, 1994, p. 15)

Nossa intenção é destacar aqui a face democrática da WEB, sincronicamente 
expressiva dos processos interativos coletivos eliciados pelas comunicações digi-
tais interpessoais. Processo perceptível, por exemplo, na multiplicação geométri-
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ca das comunicações pessoa ßà pessoa, pessoa ßà grupo, grupo ßà grupo, 
responsáveis por outra transformação, talvez mais discreta, e menos evidenciada 
nas estatísticas relativas à WEB. Mas, esse é um processo já em curso, em pro-
porções possivelmente tão significativas quanto as outras inovações, talvez mais 
atraentes para constar nos noticiários jornalísticos. Referimo-nos aos incontá-
veis grupos e fóruns de discussão em atividade ao redor do planeta por meio dos 
newgroups, comunidades virtuais, blogspots, e mais recentemente por meio das 
redes sociais; A difusão dessas formas de comunicação - caracterizadas como 
“transversais” por P. Levy - parece dar margem ao surgimento do “novo noma-
dismo” descrito pelo mesmo autor em A inteligência coletiva (LEVY, 1994, p. 15):

O espaço do novo nomadismo não é o território geográfico, nem o das insti-
tuições ou o dos Estados, mas um espaço invisível de conhecimentos, saberes, 
potências de pensamento em que brotam e se transformam qualidades do 
ser, maneiras de constituir sociedade. Não os organogramas do poder, nem 
as fronteiras das disciplinas, nem tampouco as estatísticas dos comerciantes, 
mas o qualitativo, dinâmico, vivo da humanidade em vias de se auto-inven-
tar, produzindo seu mundo. 

a “MEMóRIa ColEtIva vIva”
Sem dúvida, a WEB é percebida primeiramente como um enorme banco de 

dados, a imensa memória coletiva registrada em forma digital. Mas essa percep-
ção popular da grande rede, embora verdadeira, é ainda restrita, parcial e está-
tica, pois não abarca plenamente seu dinamismo, ou seja, a forma como os seus 
co-criadores – os seres humanos – ativam continuamente sua sinergia intrín-
seca. A humanidade acumula e registra dados da memória cultural há milênios. 
A mera possibilidade de ampliar essa base de dados - por meio da digitalização 
- não constitui um valor novo em si mesmo. O fato efetivamente novo consiste 
nas formas pelas quais os registros são elaborados, acessados, integrados e utili-
zados pelos internautas que, ao acessá-los, atuam sobre os mesmos, acionando 
sua contínua reconstrução.

Referindo-se à “memória coletiva viva” em desenvolvimento na WEB, Levy 
compara esse conjunto de dados a um “hipertexto em reestruturação permanen-
te”, diferenciando-o dos arquivos da biblioteca convencional, em geral estática 
(LEVY, 2006[b], p. 274). Destaca também o fato de seu caráter universal derivar 
da articulação das subjetividades de todos os internautas participantes da cons-
trução da rede (LEVY, 2006[b], p. 273-274): 

 
O que vale é a inteligência coletiva se auto nutrindo. […] Quando eu crio o 
meu site, eu trago alguma coisa a este documento. Quando eu construo os 
meus laços (links), eu me pergunto o que mais vai se aproximar daquilo que 
é importante para mim ou para o meu propósito. E qualquer um que criar 
um site sobre o mesmo assunto poderá contribuir para a estrutura da WEB 
com sua perspectiva.
Ela (a memória coletiva) está sendo construída por todas as memórias subje-
tivas. […] Neste sentido, não existe esta oposição demarcada entre o universal 
e o subjetivo, pois o universal é modelado pela interconexão das subjetivida-
des. E, mais uma vez, pelas subjetividades coletivas.

Ainda segundo Levy (2006[b]), um dos fatores que garante a universalidade, 
dinamismo e vitalidade da memória resultante da cibercultura é a ausência de 
“um” núcleo estruturante da sua construção. Essa é, para o autor, a “essência 
paradoxal da cibercultura”. O paradoxo reside justamente no fato de a ausência 
de um elemento centralizador se tornar a condição que impulsiona o caráter 



convergente e universal da sua configuração (LEVY, 2006[b], p. 257). Os incon-
táveis links presentes no imenso banco de dados disponibilizado na rede podem 
ser reorganizados em infinitas combinações, pelos internautas, a cada vez que 
os acessa. Desse modo, para Levy (2001, p. 151[a]):

O ciberespaço é uma espécie de objetivação ou de simulação da consciência 
humana global que afeta realmente essa consciência, exatamente como 
fizeram o fogo, linguagem, a técnica, a religião, a arte e a escrita, cada etapa 
integrando as precedentes e levando-as mais longe ao longo de uma progres-
são de dimensão exponencial. 

A nova etapa da evolução cultural, gerada a partir do surgimento da WEB, 
permite a conjugação de competências individuais em torno de objetivos e 
tarefas que seriam inexequíveis se propostas em forma individual ou mesmo 
grupal. O projeto “Genoma Humano” é talvez o primeiro e mais emblemático 
exemplo desse tipo de colaboração possível na esfera científica internacional e 
global, desde que mediada pela WEB: iniciado em 1990, com duração prevista 
de 15 anos, reuniu mais de 5000 cientistas de 250 diferentes laboratórios dis-
tribuídos ao redor do planeta, empenhados no mapeamento do código genético 
humano12. 

outRaS REPERCuSSõES PaRa o EnSIno / aPREndIzagEM
A relevância dos empenhos colaborativos possibilitados pela Internet não 

reside apenas nas repercussões dos seus resultados objetivos mais visíveis ou 
midiáticos, como no exemplo do projeto genoma. Outras repercussões do 
dinamismo da WEB podem ser percebidas, embora tenham menor visibilidade. 
Exemplo são as transformações nos processos de aprendizagem, em decorrência 
das trocas transversais propiciadas pela WEB nas atividades de ensino. Essa nova 
condição permite não apenas a efetiva intersecção dos componentes subjetivos 
individuais e coletivos dos seus protagonistas – alunos e professores – mas tam-
bém produz efeitos sobre o resultado final – a produção do conhecimento - e 
sua apropriação pelo ser humano.

Todos nós, que já fomos alunos, e eventualmente professores, acompanha-
mos nas últimas décadas a série de reformas curriculares - bem intencionadas 
do ponto de vista educacional - nas quais alguns tópicos têm sido definidos 
como objetivos recorrentes. Um deles é a constante proposta da revisão dos 
tradicionais papéis e relações estabelecidas entre professores e alunos, os quais, 
no entanto, continuam a ser exercidos de forma predominantemente “vertical” 
na transmissão do saber. Outra proposta sempre presente nessas reformas é a 
inversão da tendência que enfatiza os aspectos intelectuais/racionais da apren-
dizagem, em favor da atenção ao desenvolvimento global da personalidade e/ou 
da sensibilidade e criatividade do aluno. No entanto, o resultado dessas tentati-
vas tem sido sempre relativo, apesar do empenho dos educadores.

Alguns dos fatores que até aqui dificultaram o sucesso efetivo dessas refor-
mas começam a ser diluídos a partir da introdução dos dinamismos característi-
cos da cibercultura no espaço educacional. Alguns desses fatores são abordados 
direta ou indiretamente por Byington, ao apresentar a “Pedagogia Simbólica” 
- sua proposta de ensino fundamentada na Psicologia Analítica -, ao mesmo 
tempo em que oferece alternativas de ação (BYINGTON, 2004). As referências 
oferecidas pelo autor podem nos servir de guia para uma breve reflexão sobre as 
novas faces do binômio ensino / aprendizagem, emergentes na era da comunica-
ção. A proposta apresentada por Byington é muito ampla para ser resumida em 
poucas linhas. Mas algumas das suas premissas podem nos fornecer visão geral 
dos seus princípios, ao menos com relação aqueles que se harmonizam com as 

ações realizadas pelos internautas nas atividades educacionais. 
Inspirado em Jung, Byington elaborou sua proposta com base na sua vivência 

como médico, psiquiatra e professor, experiências nas quais percebeu que seu 
desenvolvimento pessoal sempre foi interdependente, não apenas da sua for-
mação acadêmica, mas essencialmente interligado aos contatos estabelecidos 
com as pessoas – colegas, clientes etc. A propósito do seu método afirma: “A 
Pedagogia Simbólica Junguiana propõe um saber iniciático, adquirido pela ela-
boração dos símbolos dentro dos parâmetros da Ciência Simbólica. Um saber do 
Todo pela vivência das partes, como símbolos estruturantes” (BYINGTON, 2004, 
p. 20). 

Citando Teilhard-de-Chardin como um dos pilares da Pedagogia Simbólica, 
Byington estabelece um paralelo entre a “noosfera”13 - a camada de comuni-
cação que integra a “Consciência Planetária” - e a Internet, exemplo expressivo 
dessa unificação, especialmente em função de algumas das suas características 
essenciais: a descentralização, impeditiva do seu bloqueio, e a capacidade de 
expansão ilimitada da sua estrutura.

Byington é explícito: “Quem vivencia não decora. Apreende a vida formando 
a identidade do Ego e do Outro.” (BYINGTON, 2004, p. 17). Ao utilizar o termo 
“Outro”, o autor se refere a tudo que é o “não-Ego” na consciência, seja entidade 
viva (por exemplo, o professor ou o colega de turma do aluno) ou qualquer outro 
recurso que estimule a transformação de “assuntos” em “vivências”, ampliando 
a consciência do aprendiz: técnicas expressivas (como o desenho ou a pintura), 
técnicas corporais ou mesmo o Sand Play etc. Acrescentaríamos a essa relação, 
as experimentações e as trocas estabelecidas pelos internautas nos ambientes 
virtuais, vivenciadas espontaneamente pelo novo aprendiz internauta – muitas 
vezes um autodidata buscador - ou estimuladas pelo curso ou pela instituição 
de ensino à qual possa estar vinculado.

Byington destaca a imaginação como componente subjetivo valioso para o 
processo de aprendizagem. Embora reconheça a possibilidade de a imaginação 
poder se expressar em formas patológicas, Byington questiona as visões psiqui-
átricas que tendem a patologizar de forma generalizada essa potencial fonte de 
criatividade humana (BYINGTON, 2004, p. 348-352). E o autor vai além, mencio-
nado a “realidade virtual” – viabilizada pelas novas tecnologias – como revolu-
cionária e promissora via de reencontro da imaginação, que pode ser vivida na 
forma de “alucinação normal” (Ibid. p. 353). Em síntese, ao longo de sua expo-
sição, ao incluir os fatores subjetivos no processo de aprendizagem, Byington 
transpõe, para a esfera do ensino, um modelo de desenvolvimento humano aná-
logo ao que Jung denominou “processo de individuação” (BYINGTON, 1995, p. 55).

Neste ponto, serão retomadas proposições de Levy, visando exemplificar a 
sintonia do seu pensamento às ideias junguianas, amplificadas por Byington na 
obra acima mencionada. Para Levy, o pensamento “individual” é ilusão: “Minha 
língua e minha cultura falam em mim” (LEVY, 2001[a], p. 173). A fala da cultura, 
por sua vez, expressa as inúmeras vozes de toda a humanidade, características 
de cada cultura, sintetizadas e expressas nas falas de cada indivíduo. No entanto, 
esse caráter “transpessoal do pensamento” não leva o autor à desvalorização do 
indivíduo, mas, ao contrário, o conduz à “ideia infinitamente regozijante de que 
todo espírito está (virtualmente) presente em cada um”. Para Levy: “É o universo 
que pensa e passa em nós” (LEVY, 2001[a], p. 173). Parece que atualmente esse 
processo pode ser claramente percebido e conscientizado, ao menos em algumas 
de suas etapas, pois acontece diante dos nossos olhos - ainda que em forma 
virtual - na WEB. 

As novas formas de construção do saber, aqui mencionadas, integradas às 
vias da sua difusão e partilha -, já desempenham função significativa na amplia-
ção da consciência, individual e coletiva. A análise de algumas dessas modali-
dades nos permite perceber que sua ampliação não ocorre apenas em termos 
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cognitivos ou intelectuais, mas se expressa também como transformação de 
atitudes e disposições psíquicas do ser humano da era da informação. Entre essas 
mudanças de atitude, uma foi antecipada por Byington (2004), ao comentar as 
implicações do surgimento do computador para as futuras formas de lidar com 
o próprio conhecimento: 

Depois do desenvolvimento do computador, a capacidade de memorização 
do Ego tornou-se algo tão irrisório que toda a empáfia do Ego de armazenar 
erudição sem vivência foi desmoralizada. Acabou-se a glória das pessoas 
eruditas que citavam de cor o conteúdo das páginas dos grandes autores. 
[…] Desta forma, a tecnologia favorece o abandono do culto do saber enci-
clopédico, economizando energia para cultivar o saber de Ser, que nenhuma 
máquina pode nos dar. O computador, além de ser uma máquina maravilho-
sa para armazenar erudição, tornou-se assim um fiel escudeiro na jornada 
heroica para separar a erudição da sabedoria. (BYINGTON, 2004, p. 37)

  
O psicólogo do futuro deverá estar preparado para atuar nesse novo contex-

to, qualquer que seja sua área de intervenção. Mas, para que possa desempenhar 
seu papel a contento, será necessária a construção de um saber psicológico 
pertinente, que alcance, abarque e inclua a vivência da virtualidade não mais 
como exceção, mas como mais uma dentre as condições da vida humana da 
atualidade.

Esse profissional poderá ainda reconhecer o potencial das ferramentas infor-
matizadas como recurso de apoio para a criação de novas formas de intervenção 
psicológica. Não para - como supõem e temem alguns – substituir as tradicionais 
modalidades de atendimento, mas como preciosos instrumentos de ampliação 
do acesso das populações aos novos serviços psicológicos que poderão ser cria-
dos por esses meios.

Recorrendo às ideias de Campbell a respeito da “mitologia da atualidade”, 
é possível considerá-las em paralelo às proposições de Levy. Disse Campbell: “o 
único mito de que valerá a pena cogitar, no futuro imediato, é o que fala do 
planeta e de todas as pessoas que estão nele”. (CAMPBELL, J. & MOYERS, B, 1990, 
p. 33-34). Na época, essa era sua ideia fundamental do mito que estaria por vir: 
um mito relativo à humanidade reunida em uma nação planetária, sem frontei-
ras, semelhante à imagem da Terra quando “avistada da Lua”. 

A visão de Campbell parece antecipar o evento que, na concepção de Levy, 
já se concretiza. Ao avaliar os efeitos planetários do desenvolvimento da inteli-
gência coletiva Levy prevê o “fim das fronteiras“, que são, na atualidade, como 
“ruínas, em pé, de um mundo em revolução” (LEVY, 2001, p. 33). Segundo o 
autor: “Pela primeira vez a ideia de uma Terra sem fronteiras não aparece como 
a aplicação de um princípio abstrato ou como um devaneio utópico, mas como o 
prolongamento realista de uma tendência que cada um de nós já pode observar”. 
(Ibid., p. 36)

Nesse planeta, visto do alto, os habitantes de um novo tempo-espaço 
aguardam pela atenção do psicólogo: um novo campo de expressão, expandido, 
multifacetado, misterioso às vezes, mas também familiar, pois é nele que já 
habitamos. 

Estamos cientes que outras facetas do tema central aqui proposto merece-
riam ser também consideradas. O mesmo pode ser dito em relação às vivências 
humanas no ciberespaço em geral, pois, por estarem em ampliação contínua, 
alguns dos aspectos aqui mencionados provavelmente já se transmutaram, até 
mesmo durante o breve tempo de elaboração das análises aqui apresentadas. 
Mas, se este trabalho despertar em seus leitores o interesse pela continuidade 
dessa investigação terá cumprido seu objetivo.

notas

1. Este artigo é uma adaptação atualizada do capítulo homônimo da dissertação de mes-
trado “Ciberespaço e seus Navegantes – novas vias de expressão de antigos conflitos 
humanos”, acessível em: https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/15894

2. Fonte da imagem original: <http://berkeley.edu/> 
3. Endereços: <www.wikipedia.com>; <www.wikipedia.com.br>; <www.wikipedia.com.pt>; etc. 
4. Respectivamente: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page> e <http://

pt.wikinews.org/wiki/P%C3%A1gina_principal>
5. <www.yutube.com>
6. Respectivamente: <http://earth.google.com> e <http://maps.google.com>
7. <http://www.wolframalpha.com/>
8. <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/>
9. NPPI – Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática, o Serviço de Informática da 

Clinica Escola da PUC-SP: www.pucsp.br/nppi 
10. Para mais Informações sobre os cursos sobre Psicologia e Informática, em EAD, ofe-

recidos pela equipe do NPPI, acessar o site da COGEAE-PUC-SP: http://www.pucsp.br/
pos-graduacao/especializacao-e-mba/psicologia-e-informatica-um-panorama-sobre-
os-relacionamentos-virtuais-e-os-servicos-psicologicos-mediados-por-computadores.

11. É interessante observar como as posições e “previsões” expressas por Levy nas citações 
(observar datas) vem sendo gradativamente confirmadas pela evolução das formas de 
utilização da Internet em recentes desdobramentos. Outras de suas previsões serão men-
cionadas na continuidade deste capítulo. 

12. Fonte: Site Brasil Escola UOL: http://brasilescola.uol.com.br/biologia/projeto-genoma.
htm - acesso em novembro de 2016.

13. Conceito proposto por Teilhard de Chardin, a Noosfera (derivada do grego nous, mente) 
é entendida como “esfera do pensamento humano”, surgida evolutivamente como 
etapa do desenvolvimento do planeta em suscessão à Geosfera (matéria inanimada) e à 
Biosfera (matéria viva). (Teilhard de Chardin, 1970)
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