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RESUMO 
 

 
Este estudo apresenta uma pesquisa nas obras de Pierre Lévy, sobre as relações entre 
educação e tecnologia. A investigação está centrada sobre os conceitos de 
desterritorialização do conhecimento e descentralização do saber. A temática que o 
referido autor desenvolve, a respeito dos conceitos de ecologia cognitiva, tecnologias da 
inteligência e inteligência coletiva, assim como o saber e o conhecimento que permeiam a 
educação do futuro, é o objetivo central deste trabalho. O objeto de pesquisa é a própria 
produção do autor. Esses conceitos são problematizados levando em conta duas 
instâncias: de um lado, o conhecimento acadêmico institucionalizado e de outro lado, a 
proposta de uma inteligência coletiva, que dá espaço para uma dimensão mais ampla do 
saber humano. Lévy reconhece que cada ser humano sabe alguma coisa, e que, em 
função disto, entende que o conhecimento no lugar de estar reservado a espaços 
específicos, está presente na humanidade na forma de uma inteligência coletiva. Acredita 
que a popularização do acesso ao ciberespaço através das tecnologias da inteligência e 
da cibercultura resulta em um “espaço antropológico” onde as inteligências coletivas 
produzem um “espaço de saber democrático”, possível a todos os seres humanos e, um 
“espaço de produção” de diferentes saberes. Esta pesquisa considera também as 
resistências à proposta de Pierre Lévy, e, aprofunda, de maneira crítica, a idéia enunciada 
acima, de uma educação do futuro. 
 
Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Pierre Lévy. Conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study presents a research on the relationship between education and technology in 
the works of Pierre Lévy. The research focuses on the concepts of decentralization and 
deterritorialization of knowledge. The theme that the author develops about cognitive 
ecology, intelligence technology and collective intelligence, as well as the knowledge that 
permeate the education of the future, is the goal of this work. The object of research is the 
very production of the author. These concepts are problematized considering two cases: on 
the one hand, the institutionalized academic knowledge, and on the other hand, the 
proposal for a collective intelligence, which gives way to a broader dimension of human 
knowledge. Levy recognizes that every human being knows something, and that, because 
of this, understands that knowledge, rather than being restricted to specific areas, is 
present in humanity as a collective intelligence. He believes that widespread access to 
cyberspace through the use of intelligence and cyberculture result in an "anthropological 
space" where collective intelligence produces a "democratic space of knowledge" possible 
to all humans and, finally, a "production area of production” of different kinds of knowledge. 
This research also considers the opposition to Lévy‟s proposal, and taking into account 
possible objections, wishes to critically investigate to a deeper point the idea of an 
education of the future. 

 
 

Keywords: Education. Technology. Pierre Lévy. Knowledge. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A produção do conhecimento está diretamente relacionada às possibilidades e 

necessidades de uma determinada visão social, que por sua vez, está estruturada de 

acordo com a leitura da realidade feita pelas diferentes culturas.  

É fato que as mudanças tecnológicas desencadeiam transformações sociais e 

propõem novos modos do saber, redefinem novas competências e configuram novas 

habilidades, contudo da mesma forma que com a invenção da escrita, houve uma 

necessidade de todos dominarem o código escrito, atualmente a multiplicação de 

máquinas e sistemas informacionais e a circulação de conhecimentos propõem a 

diversificação de habilidades e competências.  

Entretanto, passados alguns séculos, podemos encontrar indivíduos, e até 

sociedades primitivas, que não dominam a escrita. Diante disso, o discurso de que as 

NTIC‟s1 possuem um acesso e um uso restrito, a determinadas camadas da população, 

não deve ser um impedimento para sua expansão. Ademais, as NTIC‟s podem ser um 

recurso para o desenvolvimento pessoal e social, para aprender e expandir a liberdade de 

expressão e pensamento. 

Frente a este quadro, se fazem necessários estudos, discussões e reflexões, 

para que esta nova configuração do saber possa expandir seu domínio e, as novas 

tecnologias possam ser gradativamente incorporadas à prática diária de toda a sociedade. 

Paralelamente, a questão sobre o conhecimento foi sempre uma necessidade 

dos seres humanos, e com o crescente desenvolvimento tecnológico ela tende a se 

expandir. Hoje com a amplitude, o ritmo e a velocidade das transformações no campo da 

tecnologia, este processo caminha a passos largos e cresce em progressão geométrica: 

realidades virtuais, mídias digitais, 3D, realidade aumentada, game, simulacro, avatar... 

Entretanto para que haja tecnologia se faz necessário o desenvolvimento das 

competências e habilidades humanas, as quais podem brotar em novos espaços do saber. 

Espaços estes, construídos a partir de uma inteligência valorizada coletivamente, latente 

nestes novos espaços.  

                                                           
1 Novas tecnologias de informação e comunicação 
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As NTIC‟s encurtam distâncias geográficas e concorrem para um processo de 

desterritorialização2 do conhecimento e uma descentralização do saber. Desta forma, os 

saberes tendem a ser desvinculados de um determinado ponto central, tornando a 

hierarquia de saberes móvel e relativizando-a.  

Se, nos remetermos à idéia de que no território há uma delimitação de espaço 

do instituído e estabelecido, além de uma apropriação de espaços sociais e culturais, 

então a desterritorialização é uma forma de desvincular o conhecimento dos espaços pré-

estabelecidos, numa ação de desestabilizar, no sentido de mobilizar, e encontrar novos 

saberes menos instituídos, em um movimento de reterritorialização. 

Nesta perspectiva adota-se uma percepção diferenciada, na medida em que ela 

está aberta para descobrir novas idéias além das previstas, e novos espaços além dos 

convencionais.  

Neste contexto, Pierre Lévy, em sua obra, desenvolve o conceito de inteligência 

coletiva como uma inteligência construída a partir do processamento da informação 

adquirida individualmente, e partilhada. Ao mesmo tempo, propõe que a popularização do 

acesso ao ciberespaço3 através das tecnologias da inteligência e da cibercultura4 podem 

resultar num espaço onde essas inteligências coletivas produzam um saber democrático, 

num processo de cooperação e produção de saberes, possível a todos os seres humanos, 

e onde as fronteiras geográficas inexistem.  

Com efeito, Lévy apresenta uma descentralização do saber e uma 

desterritorialização do conhecimento, não mais restrita a muros e poucas pessoas, e que 

poderia resultar em um reconhecimento e valorização da inteligência coletiva. Mas 

considera que, para mobilizar estas competências e saberes é necessário identificá-los. E 

para apontá-los é preciso reconhecê-los em toda a sua diversidade. Para Pierre Lévy, os 

saberes oficialmente válidos só representam uma ínfima minoria dos que hoje estão ativos.  

A temática que Pierre Lévy desenvolve em sua obra versa sobre a sabedoria 

humana e o humano na sua integralidade. Lévy valoriza o saber não acadêmico, sem 

menosprezar o saber acadêmico. Trata da relação entre o homem contemporâneo e a 

                                                           
2
Este é um conceito proposto pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari. 

3 A palavra “ciberespaço” foi inventada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica 

Neuromante. (LÉVY, 1999, p. 92) Para Pierre Lévy, o ciberespaço é um novo meio de comunicação que 
emerge da interconexão mundial dos computadores. A definição do termo abrange além da infra-estrutura da 
comunicação digital, o universo de informações que ela contém e todos os sujeitos que navegam e 
abastecem esse universo. (p. 17) 
4 O neologismo se reporta ao conjunto de técnicas materiais e intelectuais, às práticas, atitudes, modos de 

pensamento e valores que se desenvolvem com o aumento do ciberespaço. (LÉVY, 1999, p. 17)  
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tecnologia digital e desenvolve conceitos como inteligência coletiva, ecologia cognitiva5, 

tecnologias da inteligência e engenharia do laço social. 

Trata-se de uma abordagem do conhecimento onde o sujeito não é ignorado, 

diferente da concepção cartesiana, onde o objeto do conhecimento está à frente do sujeito. 

É uma relação fundada no sujeito/objeto do conhecimento, que rompe o processo 

poder/conhecimento. Remete à ideia da rede com seus nós que produzem diferentes 

saberes que se deslocam de seu ponto central e bifurcam-se, continuamente, criando 

novas redes de saber, numa crescente descentralização do saber. 

Considero que, as tecnologias, como produto de uma sociedade e de uma 

cultura, carregam consigo projetos, implicações e expectativas variadas, e historicamente 

determinadas. Além do que, subentendem relações de força e poder diferentes entre os 

seres humanos. Assim, a tecnologia não é boa nem má, esses julgamentos só advêm 

dependendo do uso que uma sociedade e uma cultura fazem dela. Entretanto também não 

é neutra, pois seu uso está sempre implicado em determinadas ideias e projetos.  

Entendo que o sujeito participa na produção de significados a partir dos 

significantes que lhe são propostos, alimentando o binômio razão/emoção e, dessa forma, 

transforma a cultura de sua época. Por isto, penso que, incorporar as potencialidades das 

novas tecnologias aliadas ao processo de construção de conhecimentos com o 

desenvolvimento dos sentidos emocionais do humano, contribua para uma melhor 

dinâmica no processo da vida. Além do mais, a descentralização dos saberes e a 

desterritorialização dos conhecimentos tendem a proporcionar maiores oportunidades aos 

sujeitos menos favorecidos socialmente.  

Pretendo ainda, com esta pesquisa, conjugar a minha trajetória na área 

educacional com a minha formação inicial na área de Comunicações. Quando terminei o 

curso de Magistério no I.E.E. “Caetano de Campos”, a antiga “Escola Normal”, e fui cursar 

a Faculdade de Comunicações da FAAP, senti que havia alguma ligação entre esses 

saberes. Após ter sido professora do Ensino Fundamental da Prefeitura de São Paulo e, 

posteriormente, cursado a graduação em Pedagogia constatei o elo existente entre eles. 

Entretanto só tomei contato com Pierre Lévy, um filósofo da comunicação, na Faculdade 

                                                           
5 Estudo das dimensões técnicas e coletivas da cognição. Segundo Lévy (1993, p. 137), esta ciência ainda 
estaria para nascer. 
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de Pedagogia da UMESP. Tendo ele nascido em 1956, estava no início de sua carreira 

quando eu estudava as teorias da comunicação. 

No trabalho de monitoria na disciplina ”Educação e Novas Tecnologias”, iniciei 

as leituras dos textos, pensamentos e teorias de Pierre Lévy, um autor fundante na área 

da Comunicação e das Tecnologias da Informação, e um estudioso das ciências cognitivas 

aplicadas à educação. Constatei, ainda mais, a íntima relação que existe entre 

comunicação e educação, pois o aprendizado e o desenvolvimento estão presentes em 

todas as formas de comunicação: nas linguagens verbais e não verbais, nas expressões e 

sensações de nosso corpo, nos diversos relacionamentos, na mente e nas mais diferentes 

formas de interação.  

Hoje, trabalhando com educação a distância, verifico que o conhecimento não 

mais se restringe a territórios, nem geográficos e nem circunstanciais. Além de que, o 

leque de competências e habilidades solicitadas, cada vez mais se amplia resultando em 

um número cada vez maior de saberes. 

O objetivo deste estudo direciona-se a uma reflexão, no âmbito educacional, 

sobre a descentralização do saber e a desterritorialização do conhecimento, que Pierre 

Lévy propõe em sua obra e que, segundo este autor, deverá contribuir para uma mudança 

qualitativa na educação. Além da valorização, e reconhecimento, das competências e 

habilidades que todos os seres humanos possuem indistintamente. Para Lévy há uma 

nova dimensão de saberes que necessita ser valorizada, e que ocupará o lugar central de 

um novo espaço antropológico: o espaço do Saber.  

Para tanto, julgo ser necessário identificar e localizar, na obra de Pierre Lévy, os 

conceitos e ideias concernentes à temática em questão: descentralização do saber e 

desterritorialização do conhecimento. E, por meio deste recorte temático na obra do autor, 

aprofundo os conceitos apresentados por ele, acerca da inteligência coletiva, da ecologia 

cognitiva e da engenharia do laço social, desenvolvidos por meio das tecnologias da 

inteligência.  

Pretendo ainda, com este estudo, contribuir para uma reflexão sobre as 

possibilidades que as NTIC‟s possuem para ampliar a democratização do conhecimento e 

para propiciar a disseminação dos saberes. Além do que, nos espaços de saber, novas 

competências e habilidades podem emergir e oportunizar uma melhor valorização do 

sujeito.  
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No que tange à metodologia, o presente trabalho se estrutura por meio de uma 

pesquisa teórica bibliográfica, com análise de conteúdo6. O objeto de pesquisa é a 

produção de Pierre Lévy, seus livros e artigos publicados em língua portuguesa e suas 

entrevistas e conferências realizadas quando de suas vindas ao Brasil.  

Este trabalho se apresenta em três capítulos. No primeiro capítulo exponho 

maneiras de conceber o conhecimento, e como essas maneiras sempre implicam em 

determinadas visões a respeito do ser humano. Julgo importante mencionar, como pano 

de fundo, determinadas alterações que ocorreram na concepção sobre a produção do 

conhecimento, e que conduziram a uma mudança de paradigma. Neste desenvolvimento 

apresento, e descrevo, três metáforas de árvores: a “árvore do saber” de Descartes, a 

“árvore do conhecimento” de Maturana e Varela, e, para uma melhor compreensão, o 

projeto das “árvores de conhecimentos” de Pierre Lévy e Michel Authier. Para isto utilizo 

alguns autores que subscrevem as teorias apresentadas, como Descartes, Maturana e 

Varela, Maria Cândida de Moraes, Fritjof Capra, W. B. Pearce, José Manoel Moran, Hugo 

Assman e o próprio Pierre Lévy.  

A partir dos séculos XVI e XVII, teve início uma série de mudanças radicais na 

ciência que estabeleceram uma nova percepção de mundo. Descartes é considerado o 

fundador da ciência moderna, e com sua árvore da sabedoria colocou a razão como a 

única base segura para a compreensão do homem e da natureza. O conhecimento 

matemático, que tem origem na razão, foi tido como o próprio modelo do conhecimento. 

No pensamento cartesiano o conhecimento, para ser apreendido, deveria ser dividido em 

partes e distribuído em doses compatíveis com a capacidade de armazenamento. Esta 

perspectiva colocou o conhecimento no pressuposto de que antes é preciso adquiri-lo para 

depois poder aplicá-lo em situações específicas. Registrar e memorizar para depois 

experimentar. Esse pensamento teve como uma de suas consequências a dicotomia entre 

corpo e mente.  

A pós-modernidade propõe um questionamento sobre a teoria cartesiana e as 

noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade. Esta abriga uma transição 

paradigmática em direção a um conhecimento local e total, e a uma noção de 

                                                           
6 Conforme Bardin (1997) a pesquisa de análise de conteúdos supõe a fase da pré-análise, com a 

sistematização das idéias iniciais e organização. Após, passa-se a um estudo mais detalhado, em que 
surgem idéias coincidentes e divergentes. A fase final é da interpretação referencial, que propõe uma maior 
intensidade do trabalho com reflexões, aprofundamento e desvelamento do conteúdo latente das 
mensagens. É a fase em que se descobrem os “núcleos de sentido” que podem compor significado para o 
objetivo escolhido para análise. 
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conhecimento ligado ao autoconhecimento. Há uma multiplicidade de maneiras de 

interpretar a realidade, além de colocar a dúvida como condição para a reflexão. 

Nesta mudança de concepção do conhecimento exponho a árvore do 

conhecimento de Maturana e Varela, onde a explicação do fenômeno do conhecer é 

colocada numa circularidade cognitiva, e o sujeito constrói conhecimento que, não parte 

nem do mundo do sujeito e nem do mundo do objeto, mas é o resultado das interações 

que ocorrem entre ambos. Na teoria autopoiética, destes autores, os seres vivos se 

caracterizam por produzirem-se continuamente a si mesmos. Esta teoria coloca o 

processo de conhecer muito além do pensar, raciocinar e medir, pois envolve a percepção, 

a emoção e a ação como elementos fundamentais para constituirem a dinâmica da vida. A 

interpretação da realidade é dependente das situações que acontecem na estrutura do 

sistema vivo. 

O saber e o conhecimento mudam de estatuto na pós modernidade, e os 

computadores modificam a aquisição, classificação, acesso e exploração destes. Não há 

hierarquias de conceitos, todos estão interconectados em rede e descentralizam a própria 

produção de conhecimentos. O paradigma tradicional colocava o sujeito como passivo e 

espectador do mundo, agora estamos à frente de um sujeito-coletivo que busca a remoção 

das fronteiras e a desterritorialização do conhecimento. 

O projeto das árvores de conhecimentos de Pierre Lévy é um sistema que revela 

as técnicas e os diferentes saberes de cada indivíduo, grupo ou comunidade e, ao mesmo 

tempo, a identidade de cada um nesse espaço.  

Para Lévy este sistema pode ser aplicado a tudo porque não há nenhum 

requisito no tocante à classificação dos conhecimentos, seu conteúdo, seu valor e seu 

modo de transmissão. É apenas uma ferramenta que propicia o acesso à livre expressão 

dos saberes de qualquer comunidade humana. Para ele, este projeto poderia ampliar a 

cidadania por meio de trocas e partilha dos conhecimentos, e também pelo 

reconhecimento e visibilidade de todas as competências. Possibilitando assim, dignidade a 

quem os saberes da vida são negados. É uma forma de reconhecimento e de avaliação 

aberta a todas as competências disponíveis na sociedade. 

Na perspectiva de Lévy, a árvore de cada grupo ou comunidade cresce na 

medida da própria evolução de suas competências, e é a vida cognitiva destes que 

determinam qual a forma da árvore. Assim, para Lévy, em um espaço em que todos os 

saberes podem ser colocados sem hierarquia, as diferenças podem se tornar uma maneira 

de enriquecimento ao invés de ser um fator de violência. Há uma infinidade de 
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conhecimentos, que todos podem possuir em um momento ou em outro, com pertinência 

econômica, lúdica, social ou científica. O espaço do saber que faz emergir estas árvores 

de conhecimentos não pertence a um determinado território, é desterritorializado.  

No segundo capítulo, além de apresentar a trajetória formativa de Pierre Lévy, 

identifico, descrevo e transcrevo, em ordem temática, as idéias e conceitos presentes em 

sua obra, que fundamentam a proposta deste estudo sobre a desterritorrialização do 

conhecimento e a descentralização do saber.  Visando apresentar uma maior precisão das 

datas e melhor visibilidade cronológica, elenco, neste momento, os livros de Pierre Lévy, 

traduzidos e publicados no Brasil, com suas datas de publicação originais, acompanhadas 

da data de publicação no Brasil,  

 

A máquina universo- criação, cognição e cultura informática  

França 1987, Brasil 1998;   

Tecnologias da Inteligência  

França 1990, Brasil 1993;  

A ideografia dinâmica – rumo a uma imaginação artificial?   

França 1991, Brasil 1998;  

As Árvores de Conhecimentos  

França 1992, Brasil 1995;  

A Inteligência Coletiva - por uma antropologia do ciberespaço 

França 1994, Brasil 1998; 

O que é o virtual?  

França1995, Brasil 1996;  

Cibercultura 

França 1997, Brasil 1999;  

O Fogo Liberador 

 França 1999, Brasil 2000;  

A Conexão Planetária 

França 2000, Brasil 2001. 

 

Para desenvolver a temática sobre a descentralização do saber e a 

desterritorialização do conhecimento, na perspectiva da obra de Lévy, percorro alguns 

temas e conceitos, que são recorrentes em sua obra e, que contribuirão, efetivamente, 

para elucidar a temática escolhida.  
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Lévy transcorre sobre as tecnologias da inteligência e sobre as diferentes 

técnicas utilizadas pela humanidade, dentre elas, as narrativas, a escrita, a leitura, o 

hipertexto e as simulações realizadas em computador. Conceitua um novo espaço 

antropológico como o espaço do saber. Espaço este em que a inteligência coletiva, por 

meio de uma ecologia cognitiva, propõe a descentralização do saber e a 

desterritorialização dos conhecimentos, e possibilita a construção da engenharia do laço 

social. 

Apresenta os processos, que fazem parte da técnica, como formas sociais do 

tempo e do saber. E coloca as técnicas, em correspondência com “os tempos do espírito”, 

as etapas da oralidade, da escrita e da informática. Além de interpretar a tecnologia e a 

produção e circulação de mensagens, no interior das redes de computadores, como um 

elemento–chave de uma sociedade em mutação.  

Para Lévy estão presentes quatro grandes espaços antropológicos na história da 

humanidade: Terra, Território, Mercadorias e Saber. O espaço do saber é virtual, pois não 

se realiza especificamente em parte alguma, entretanto está sempre presente e alimenta 

todos os outros espaços. A inteligência coletiva é construída a partir do processamento da 

informação adquirida individualmente, e partilhada. Está distribuída por toda parte, 

continuamente valorizada, e é movimentada em tempo real. Transforma o “penso, logo 

existo” para um “formamos uma inteligência coletiva, logo existimos eminentemente como 

comunidade”. Lévy situa as competências dos indivíduos como únicas e interligadas ao 

seu trajeto de vida, e assinala duas grandes reformas que poderiam ser feitas nos 

sistemas de educação e formação, relacionando-as à cibercultura. 

No sub-item, sobre o fim das fronteiras, exponho, segundo Lévy, como a 

expansão do conhecimento científico proporcionou à humanidade uma nova forma de 

apreensão do espaço, pois num ponto qualquer de uma grande cidade pode-se ter acesso 

a uma inteligência coletiva acumulada a séculos, da qual participam os mais diversos 

povos. O ciberespaço poderá ser o lugar da criação e da aquisição de conhecimentos, das 

atividades de aprendizagem, de pesquisa e de lazer. Abordo, ainda, o tema do 

desenvolvimento e da valorização do aspecto humano, que é recorrente, ao longo da obra 

de Pierre Lévy. Para ele o conhecimento verdadeiro conduz o ser humano em direção à 

liberdade e à responsabilidade. 

Neste capítulo, elenco algumas das objeções ao pensamento de Pierre Lévy. 

Contudo, a grande maioria das críticas encontradas, com relação a este autor, não se 

dirige ao objetivo específico deste estudo: a desterritorialização do conhecimento e a 
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descentralização do saber, e sim às suas ideias e conceitos sobre o real e o virtual e, mais 

explicitamente, contra o seu otimismo em relação às tecnologias digitais.  

No capítulo três, exponho o conceito de desterritorialização de Deleuze e 

Guattari, e apresento a metáfora de rizoma destes autores, em contraposição às três 

metáforas de árvores: a de Descartes, de Maturana e Varela, e a do projeto de Lévy e 

Authier.  

A árvore possui raízes como seu eixo principal, e remete a centros de poder e 

estruturas hierárquicas. Ao contrário da forma arborescente, a formação rizomática cresce 

e transborda, sem começo nem fim. Assim, o conceito de rizoma é o que caracteriza a 

rede de conhecimentos, presente no ciberespaço. Além de, estabelecer uma maior relação 

com a desterritorialização do conhecimento e a descentralização do saber. 

Abordo, ainda, a partir das idéias e conceitos de Pierre Lévy, algumas premissas 

da educação para este século: a comunicação, os suportes tecnológicos e a formação 

para vida. E, para tanto, utilizo o auxílio de autores, já elencados anteriormente.  Para 

finalizar, levanto, de que forma, as idéias de Lévy podem contribuir para uma educação 

mais condizente com a perspectiva do futuro. 

A educação a distância favorece o desenvolvimento de competências e 

habilidades para expressar o próprio pensamento e a interpretação deste. Mas a 

aprendizagem não pode ser só intelectual, importa formar formadores que abarquem os 

sentidos corporal, emocional e espiritual.  

Uma aprendizagem significativa conduz ao processo de autoconhecimento e de 

descobertas de conhecimento que cooperem para uma convivência coletiva. O aprender a 

aprender é ser capaz de realizar aprendizagens significativas, com certo grau de 

autonomia, em uma amplitude de situações.  

O processo de construção do conhecimento está envolvido com sentimentos e 

emoções. Os conteúdos devem provocar, no sentido de estimular e incitar, discussões 

teóricas e reflexões que possam culminar numa prática reflexiva, que possibilite 

construção de autonomia e autoria, aliadas a um desenvolvimento de aspectos qualitativos 

no desenvolvimento de valores afetivos. 

O conhecimento humano nunca é pura operação mental. Toda ativação da 

inteligência está entretida de emoções, pois o conhecimento está imbricado na inteligência 

emocional.  

O panorama atual demanda uma formação docente, que assimile estas 

mudanças. Se pretendermos relações mais afetivas, construtivas e amoráveis precisamos 
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fomentá-las nos futuros educadores (alunos do curso de formação de professores), que 

irão desenvolvê-las no seu trabalho com crianças e jovens, difundindo princípios 

valorativos e dotando-os de flexibilidade, possibilitando-lhes experiências cognitivas que os 

habilitem a serem criativos, autônomos e capazes de apropriarem-se de oportunidades 

oferecidas em contextos cognitivos. 
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CAPÍTULO 1 MUDANÇAS DE CONCEPÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

 

A questão sobre o conhecimento foi colocada desde o início da filosofia grega, 

pois foi sempre uma necessidade do ser humano. Além disso, a produção do 

conhecimento, nas diversas épocas, implica em diferentes visões de mundo, de 

sociedade e de concepções a respeito do ser humano. Estas estão diretamente 

relacionadas, com a leitura da realidade que é feita pelas diferentes culturas.  

As leituras de mundo, de ser humano, de sociedade e de conhecimento estão 

congregadas em modelos e referenciais teóricos designados por paradigmas7. 

A identidade ou o consenso sobre uma maneira de entender, perceber e agir no 

mundo revela um determinado paradigma. A aceitação, sem uma avaliação crítica dos 

fundamentos deste paradigma, e dos fatos e relações entre esses fatos, acontece sem 

uma reflexão mais aprofundada. Geralmente não nos apercebemos dos paradigmas que 

orientam nossas ações, pois todo paradigma nos propõe enxergarmos algumas coisas e 

ignorarmos outras. Moraes (2002) e Capra (1982) assinalam que um paradigma prioriza 

algumas relações em detrimento de outras, e acaba por controlar a lógica do discurso.  

Os paradigmas passam por desafios que terminam ocasionando mudanças, 

quando os “modelos” são contestados por novas evidências.  

A partir dos séculos XVI e XVII, tem início uma série de mudanças radicais na 

ciência que estabelecem uma nova percepção de mundo, com a noção de um mundo-

máquina, conseqüência das mudanças revolucionárias na física e na astronomia. A visão 

do mundo-máquina originou um novo método de investigação científica, que envolvia a 

descrição matemática da natureza. Para Moraes (2002) esse período, chamado de 

Revolução Científica, teve início quando Nicolau Copernico (1473-1543) se opôs à 

concepção geocêntrica de Ptoolomeu e da Bíblia, aceita por mais de mil anos. As grandes 

navegações e a descoberta da América alteraram a imagem que os homens faziam da 

                                                           
7
No sentido etimológico, o termo paradigma vem do grego (parádeigma), e no latim (paradigma), tem um 

significado comum: modelo, padrão. Na ciência, o termo paradigma foi usado por Thomas Khun (1970, p. 13) 
que considerou paradigma como “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum 
tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.” 
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terra. Dessa forma, as teorias cientificas de Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu 

Galilei e Johannes Kepler possibilitaram uma nova concepção de universo. A reforma de 

Lutero abalou o poder da autoridade da Igreja católica no Ocidente, e propôs a 

interpretação da Bíblia pelo próprio individuo. Para Capra (1982) a mudança decisiva 

ocorreu com Lamarck, no começo do século XIX, com a sua teoria da evolução, que 

embasou a teoria de Darwin, muitas décadas após. Segundo Castells (2002) o ganhador 

do prêmio Nobel, Ilya Prigogine, com sua teoria sobre a dinâmica não-linear da auto-

organização dos ciclos químicos, possibilitou a compreensão do aparecimento espontâneo 

da ordem como uma das características essenciais da vida. 

As leituras da realidade relacionadas às mudanças que ocorrem no universo e 

envolvem fenômenos físicos e astronômicos ocasionam novas explicações e condicionam 

(mais cedo ou mais tarde) novas leis, que conduzem a novas práticas e a mudanças 

sociais. O que desconhecemos é sempre o desconhecimento de um determinado tipo de 

conhecimento, assim como o que conhecemos é sempre o conhecimento de um 

determinado desconhecimento. As mudanças de um paradigma não podem ser previstas, 

pois acontecem por meio de uma série de crises ou revoluções, já que sempre vemos o 

futuro através do paradigma que temos no presente. O conhecimento é um processo e, 

além de ser uma representação mental do mundo, está sempre em relação com a 

atividade prática do homem. 

Na intenção de contextualizar a temática das mudanças de concepção sobre a 

produção do conhecimento apresento, neste capítulo, três metáforas de árvores com seus 

galhos de saber.  A “árvore do saber” de Descartes, com seus ramos que priorizam 

determinados conhecimentos, a Medicina, a Mecânica e a Moral, em detrimento de outros. 

A “árvore do conhecimento” de Maturana e Varela, que apresenta uma circularidade 

cognitiva, onde o fenômeno do conhecer não se ergue como uma árvore que parte de um 

ponto mais sólido, mas que cresce progressivamente até abranger tudo o que há para 

conhecer. E o projeto das “árvores de conhecimentos”, de Pierre Lévy e Michel Authier, 

que, através de seus galhos em rede, oportuniza visibilidade às técnicas e aos diferentes 

saberes de cada indivíduo, grupo ou comunidade e, ao mesmo tempo, expõe a identidade 

de cada um nesse espaço. 
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1.1 DESCARTES E A ÁRVORE DA SABEDORIA 

 

 

Foi o filósofo, médico e matemático francês, René Descartes8 (1596-1650) que 

vivendo num tempo de transição entre uma tradição muito forte e uma nova visão de 

mundo, preocupou-se em formular um método que fosse capaz de orientar a razão com o 

propósito de atingir o conhecimento verdadeiro.   

Segundo Capra (1982) e Moraes (2002) Descartes é considerado o fundador da 

ciência moderna, em que a razão se torna a única base segura para a compreensão do 

homem e da natureza. Pai do racionalismo moderno, considera como verdadeiro e válido 

somente o conhecimento que for lógico. O conhecimento matemático, com sua origem na 

razão, foi tido como o próprio modelo do conhecimento. Para os racionalistas, a existência 

do conhecimento empírico como simples opinião é desprovido de valor científico. O 

conhecimento, assim entendido, supõe a existência de ideias ou essências anteriores e 

independentes de toda a experiência. 

No Discurso do método (DESCARTES, 1996, P. 78 e 79), publicado em 1637, 

Descartes formulou quatro regras subjacentes ao conceito de método. A primeira era a 

regra da evidência, jamais aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse 

evidentemente como tal, evitar a precipitação e a prevenção. A segunda era a regra da 

divisão, “dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quantas 

fosse possível e quantas fossem necessárias para melhor as resolver”. A terceira era a 

regra da ordem, “conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos 

mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir, pouco a pouco, como por degraus, até 

ao conhecimento dos mais compostos” e a quarta era a regra da enumeração, “fazer em 

toda parte enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que estivesse seguro de 

nada omitir”.  

O pensamento cartesiano exposto coloca a necessidade de decompor uma 

questão em outras mais simples até chegar a um grau de simplicidade suficiente para a 

resposta ficar evidente e, que o conhecimento para ser apreendido, deveria ser dividido 

em partes e distribuído em doses compatíveis com a capacidade de armazenamento. 

(DESCARTES, 1996) 

                                                           
8
 também conhecido pelo nome latino de Cartesius, o que originou seu pensamento ser conhecido como 

cartesiano  
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Na obra Os Princípios da Filosofia (DESCARTES, 1989, p.42), publicada em 

1644, Descartes comparou a filosofia a uma árvore (fig.1), a “árvore do saber”, onde a raiz 

seria a Metafísica, o tronco a Física, e os galhos que saem do tronco constituiriam todas 

as diferentes ciências, as quais poderiam ser reduzidas a três principais: a Medicina, a 

Mecânica e a Moral. A Moral seria a principal, “a mais elevada e mais perfeita”, porque o 

homem, possuindo somente conhecimento vulgar e imperfeito, deve, primeiramente, ter a 

incumbência de formar uma moral capaz de dispor as ações da vida. A Moral seria o 

último grau da sabedoria.  

 

Figura 1 – Árvore do Saber  

 

                            

  
Fonte:  http://bp1.blogger.com/_9gmd2Cc9HL4/RyjsEXkifFI/AAAAAAAAAf0/cwuYju6OXEk/s1600-

h/Grandes+Ideias+Ã¡rvore+do+saber+2.gif – acesso em 27/09/09 

 

Segundo Descartes (1996), a Metafísica inclui os princípios do conhecimento, 

dentre os quais está o esclarecimento dos atributos essenciais de Deus, da imaterialidade 

de nossas almas e de todas as ideias simples que estão em nós. Entretanto, antes é 

preciso estudar a lógica, não aquela da escola que ensina a dialética, mas a que orienta a 

http://bp1.blogger.com/_9gmd2Cc9HL4/RyjsEXkifFI/AAAAAAAAAf0/cwuYju6OXEk/s1600-h/Grandes+Ideias+%C3%83%C2%A1rvore+do+saber+2.gif
http://bp1.blogger.com/_9gmd2Cc9HL4/RyjsEXkifFI/AAAAAAAAAf0/cwuYju6OXEk/s1600-h/Grandes+Ideias+%C3%83%C2%A1rvore+do+saber+2.gif
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razão para a descoberta de verdades que desconhecemos. Depois devemos praticar as 

regras pertinentes às questões simples da matemática. 

Após descobrir os verdadeiros princípios das coisas materiais, devemos nos 

ocupar do estudo da Física para encontrar os verdadeiros princípios das coisas materiais: 

como o universo é composto; qual a natureza da terra e de todos os corpos que se 

encontram em torno dela como o ar, a água, o fogo, e os outros minerais. Depois 

investigar a natureza das plantas, dos animais e, sobretudo, do homem, o que possibilitará 

a capacidade de encontrar as outras ciências que são úteis à humanidade. 

 

Ora como não é das raízes nem do tronco das árvores, que se colhem os 
frutos, mas tão somente das extremidades dos ramos, a principal 
utilidade da filosofia depende, portanto, daquelas partes que são 
aprendidas em derradeiro lugar. (DESCARTES, 1989, p.42) 

 

A partir do século XVII a busca é pelo ideal matemático, uma mathesis 

universalis (matemática universal) onde o conhecimento é dominado pela inteligência e 

baseado na ordem e na medida, permitindo assim o estabelecimento de cadeias de 

razões. A principal conseqüência da matemática, na ciência moderna, ter sido colocada no 

centro é que conhecer passou a significar quantificar, ou seja, as qualidades intrínsecas ao 

objeto são menos importantes que as quantidades em que este objeto possa ser traduzido. 

O conhecer transforma-se em dividir e classificar para poder determinar relações 

sistemáticas entre aquilo que se separou.  

Esta perspectiva colocou o conhecimento no pressuposto de que antes é preciso 

adquiri-lo para depois poder aplicá-lo em situações específicas. Registrar e memorizar 

para depois experimentar. 

O pensamento, onde tudo poderia ser explicado por leis matemáticas e pelo 

conhecimento das partes e, que alicerçou o paradigma moderno de ciência, teve como 

uma de suas consequências a dicotomia entre corpo e mente. Assim, o corpo enquanto 

realidade física e fisiológica estava vinculado a processos de alimentação e digestão e, 

encontrava-se submetido às leis da natureza, enquanto que as atividades da mente como 

recordar, raciocinar, querer e conhecer pertenciam ao domínio da liberdade de expressão 

e reflexão filosófica.  

Capra (1982, p. 55) coloca que o cogito cartesiano ”fez com que Descartes 

privilegiasse a mente em relação à matéria e levou-o à conclusão de que as duas eram 
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separadas e fundamentalmente diferentes”, não havendo nada no conceito de corpo que 

fizesse parte da mente, e nada na ideia de mente que fizesse parte do corpo. 

Conforme Moraes (2002) e Capra (1982), a crise que acontece em um 

paradigma é conseqüência de uma série de problemas, onde determinado campo teórico 

não encontra as soluções. Por conseguinte, as descobertas relacionadas à teoria da 

relatividade e à teoria quântica desencadearam a queda dos principais conceitos da visão 

de mundo cartesiana e da física newtoniana, pois medidas de espaço e tempo são 

relativas e estão submetidas a um determinado observador. 

Para Moraes (2002) um forte abalo ao paradigma da ciência moderna ocorreu 

em 1905, quando Einstein escreveu dois artigos revolucionários sobre a teoria da 

relatividade da simultaneidade de acontecimentos, e sobre a forma de conceber a radiação 

eletromagnética que caracterizaria a teoria dos fenômenos atômicos. Capra (1982) 

assinala que a teoria de Einstein ocasionou uma mudança drástica aos conceitos de 

espaço e tempo.  

Essa mudança pode ser observada no princípio de indeterminação na ciência, 

na explosão da informação e no crescimento das tecnologias de informação. Lyotard 

(1979) referiu-se a esse período de mudanças gerais na condição humana, como pós-

modernidade. Segundo ele, neste período pós-moderno, há um questionamento sobre a 

teoria cartesiana e as noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade. 

Evidencia-se uma proposta que abrange uma multiplicidade de maneiras de interpretar a 

realidade, além de colocar a dúvida como condição para a reflexão. 

 

 

1.2 A ÁRVORE DO CONHECIMENTO DE MATURANA E VARELA 

 

 

Por volta de 1968, dois biólogos, Humberto Maturana e Francisco Varela, 

compreenderam que os fenômenos associados à percepção, somente podiam ser 

entendidos  conforme a concepção do “operar do sistema nervoso como uma rede circular 

fechada de correlações internas” e, que “a organização do ser vivo se explicava a si 

mesma ao ser vista como um operar circular fechado“ (MATURANA e VARELA, 1995, p. 

39) 

Dessa forma “o fenômeno do conhecer não pode ser equiparado à existência de 

“fatos” ou objetos lá fora, que podemos captar e armazenar na nossa cabeça”. Essa 
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experiência de coisas lá fora é legitimada pela estrutura humana, que torna possível essa 

coisa. “O fenômeno do conhecer é um todo integrado, e todos os seus aspectos estão 

fundados sobre a mesma base”. (p. 39) Esses autores concluíram que entre o social e o 

humano e suas raízes biológicas não há uma descontinuidade e, sendo assim, os seres 

vivos se caracterizam por produzirem-se continuamente a si mesmos. Estes cientistas 

definem esta organização como organização autopoiética.9 (MATURANA e VARELA, 

1995) 

Um sistema autopoiético é um sistema capaz de produzir-se a si mesmo. 

Maturana e Varela compreenderam como autopoiése a própria capacidade de auto-

organização da vida. 

A teoria da autopoiética, destes cientistas, coloca a mente como um processo de 

conhecer e a cognição como um fenômeno biológico que está subordinado às interações 

que acontecem, onde o cérebro não é a única estrutura responsável pela construção do 

conhecimento e “as mudanças que resultam da interação entre o ser vivo e seu meio são 

desencadeadas pelo agente perturbador”, embora sejam “determinadas pela estrutura do 

sistema perturbado”. Assim “o ser vivo é uma fonte de perturbações, e não de instruções”. 

((MATURANA e VARELA, 1995, p. 131) 

Moraes (2003, p. 100) estudando a teoria destes autores demonstra que 

Maturana e Varela evidenciam que “a realização de toda vida individual dependerá sempre 

da organização do sistema social total a que se pertence posto que se é componente 

dele”. Dessa forma “o desenvolvimento de uma competência ou a expressão de um talento 

qualquer” de um indivíduo está imbricado ao ambiente que o circunda, ao “entrelaçamento 

da genética, com a cultura, com o contexto” além dos fatores internos. “Enfim, pela 

coexistência do social, do cultural e do ambiental”.  

Segundo Maturana e Varela (1995, p. 258), a explicação do fenômeno do 

conhecer nos coloca numa situação circular, numa sensação de não termos um ponto de 

referência fixo e absoluto, pois “a suposição de um mundo objetivo, independente de nós 

como observadores” e, “acessível ao nosso conhecimento” através do nosso sistema 

nervoso, não nos “permite entender como este funciona em sua dinâmica estrutural, pois 

exige que o meio especifique seu operar”  

                                                           
9 Poieses  de origem grega refere-se a produção, autopoiese seria autoprodução 
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O processo de conhecer nesta teoria é colocado num patamar muito mais 

abrangente do que a concepção do pensar, raciocinar e medir. Envolve elementos 

fundamentais como a percepção, a ação, a emoção e toda a corporeidade. O 

conhecimento é produto das interações entre sujeito e mundo, a aprendizagem e a vida 

não estão separadas, conhecer é viver e experimentar algo novo.  

 

Toda interação, todo acoplamento afeta o operar do sistema nervoso 
devido às mudanças estruturais que desencadeia nele. Toda experiência 
particularmente nos modifica, ainda que às vezes as mudanças não 
sejam de todo visíveis (...) viver é conhecer (viver é ação efetiva no 
existir como ser vivo). (MATURANA e VARELA, 1995, p. 197)  
 

 

Maturana vê a “arvore do conhecimento” numa circularidade cognitiva onde “o 

conhecer do conhecer não se ergue como uma árvore com um ponto de partida sólido, 

que cresce gradualmente até esgotar tudo o que há para conhecer”. Assemelha-se com a 

situação do rapaz que aparece na obra de Escher (fig.2) que “se transforma na cidade e 

na galeria onde ele próprio se encontra”. (1995, p. 260)  

 

Figura 2 – Galeria dos Quadros, obra de Maurits Cornelis Escher, 1956 

 

Fonte: www..fisicanet.com.ar/nove/perspectivas/escher_galeria.php - acesso em 30/08/09 
 

http://www.fisicanet.com.ar/nove/perspectivas/escher_galeria.php
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Segundo Maturana e Varela (1995, p. 260) “A bagagem de regularidades 

próprias ao acoplamento de um grupo social é sua tradição biológica e cultural”. Mas a 

tradição além de ser uma forma de ver e atuar, é também uma maneira de ocultar. Toda 

tradição se fundamenta “no que uma história estrutural acumulou como óbvio, como 

regular, como estável”. Entretanto a reflexão que possibilita enxergar o óbvio “opera 

somente com aquilo que perturba essa regularidade”. 

No prefácio da obra destes dois biólogos é apresentado um gráfico (fig.3) que 

demonstra “a inter-relação de todas as dimensões conceituais que revelam nossa natureza 

cognitiva”. Primeiramente vemos o eixo central: a natureza cognitiva do ser humano, 

correlacionado está a percepção e o conhecimento junto ao operar do sistema nervoso e à 

organização do ser vivo, “a organização autopoiética”. Simultaneamente observamos “o 

fenômeno da descrição e do surgimento da autoconsciência própria do observador que 

descreve, (ou seja, do processo que dá lugar ao fenômeno da linguagem natural humana, 

sem a qual não existe autoconsciência)”. O gráfico manifesta a ciência das leis que rege o 

universo humano e se encontra arraigada no próprio fundamento cognoscitivo da nossa 

natureza. “O homem está contido apenas em sua própria natureza, em seu modo humano 

de operar e de autodescrever seu universo experiencial-perceptivo, portanto: em seu 

próprio Ser”. (MATURANA E VARELA, 1995, p. 42 e 43) 

Figura 3 – O ser do ser humano  

                                  

Fonte: MATURANA e VARELA (1995, p. 43)  
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A teoria apresentada por Maturana e Varela (1995, p. 260) se “situa dentro da 

tradição da ciência e se valida por critérios científicos”. Contudo assinala uma 

singularidade dentro dessa tradição, “ao mostrar como, ao tentar conhecer o conhecer, 

acabamos por nos encontrar com nosso próprio ser”.  

 
O conhecimento do conhecimento compromete. Compromete-nos a 
tomar uma atitude de permanente vigilância contra a tentação da certeza, 
a reconhecer que nossas certezas não são provas da verdade, como se 
o mundo que cada um de nós vê fosse o mundo, e não um mundo, que 
produzimos com outros. Compromete-nos porque, ao saber que 
sabemos, não podemos negar o que sabemos. (MATURANA e VARELA, 
1995, p. 262) 

 

Conforme Moran (2008, p. 41), desconhecemos os aspectos mais importantes 

sobre o processo do conhecer: “de onde viemos” e “para onde nos encaminhamos” 

 

Conhecer é saber, desvendar, é ir além da superfície, da descoberta, é 
penetrar mais fundo nas coisas, na realidade, no nosso interior. 
Conhecer é tentar chegar ao nível da sabedoria, da integração total, da 
percepção da grande síntese, que se consegue ao comunicar-se com 
uma nova visão do mundo, das pessoas e com o mergulho profundo no 
nosso eu. O conhecimento se dá no processo rico de interação externo e 
interno. 
 

 

Capra (1996) assinala que esta criação de nosso mundo interior está 

particularmente ligada com a linguagem, o pensamento e a consciência. O meio ambiente 

desencadeia as mudanças estruturais, contudo este não as controla e nem as especifica. 

Em referência a estas mudanças de concepção sobre o conhecimento, Capra 

(1996) coloca que estamos enfrentando um conjunto de mudanças paradigmáticas, tão 

radicais quanto as que ocorreram na transição da razão teológica para a razão filosófica 

ou com a revolução de Copérnico. Este novo paradigma valoriza a experiência, na medida 

em que tudo está em movimento num constante fluxo de energias, e tudo o que fazemos 

é, na verdade, uma experiência. O paradigma tradicional colocava o sujeito como passivo 

e espectador do mundo, agora estamos à frente de um sujeito-coletivo que busca a 

remoção das fronteiras.  

  Segundo Assmann (1998), os paradigmas são historicamente mutáveis, 

relativos e naturalmente seletivos, portanto não há paradigma permanente. Para Capra 

(1996) as mudanças de paradigmas não são feitas de uma forma uniforme, elas ocorrem 

em diferentes velocidades e diferentes maneiras. Conforme Moraes (2002) os valores que 



29 
 

são subjacentes aos velhos paradigmas resistem o quanto podem à autodestruição, pelo 

fato da natureza do ser humano ser conservadora. Delin (2005) observa que como o 

“novo” incomoda, a zona de conforto do convencional pode cristalizar, na aquisição do 

saber, a linearidade, a reprodução de conteúdos e a transmissão estática do 

conhecimento.  

Pearce (1996, p. 181) em seus estudos explica que o novo paradigma baseia-se 

“na passagem da teoria à prática” e lembra que a etmologia da palavra “teoria” significa 

“espectador”. Questiona então, se somos expectadores ou participantes, pois a 

participação implica em questionamentos. Afirma que, ao invés de “aspirar à episteme 

(conhecimento das coisas verdadeiras) temos que aspirar à fronesis, que significa, 

aproximadamente, uma sabedoria sobre como funcionam as coisas do mundo”. E, ao 

adentrarmos neste processo podemos nos defrontar com o imprevisível, o inesperado. 

Conforme Maturana e Varela (1995) aprendemos, conhecemos, experimentamos e 

vivemos ao mesmo tempo.  

Neste panorama a cibernética e a informática mudam a forma como 

conhecemos e apreendemos o mundo, solicitando novas formas de fazer, e exigindo 

novas estratégias e novos critérios para a produção do conhecimento. Para Delcin (2005, 

p. 76 e 77) as novas maneiras de produção do saber colocam as tecnologias como 

elementos co-estruturantes deste processo, e este saber vive a dinâmica dos intelectuais 

coletivos que se conectam, deslocam-se e transformam-se. Além do que, as tecnologias 

digitais propiciam novas interações e fazem emergir novas formas de aprender.   

Segundo Lyotard (2002) o mundo do saber na pós-modernidade pode ser 

representado por meio de um jogo de informação completa, na medida em que os dados 

são em princípio acessíveis a todos os experts, não havendo segredo científico. Dessa 

forma, o saber não se reduz à ciência e nem ao conhecimento. O conhecimento seria 

como o conjunto dos enunciados que denotam ou descrevem objetos e a ciência como um 

subconjunto do conhecimento. Dessa forma, o saber não é apenas um conjunto de 

enunciados denotativos, mas uma mistura das idéias de saber-fazer, saber-viver, saber-

escutar, ou seja, o saber se estende além das competências cognitivas, e pressupõe 

qualificação técnica, sabedoria ética, sensibilidade auditiva, visual, etc. Então o consenso 

que faz circunscrever ou discriminar determinado saber é a cultura de um povo. 
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1.3 AS ÁRVORES DE CONHECIMENTOS DE PIERRE LÉVY 

 

 

Apresento dentre as metáforas das árvores, a do próprio Lévy, que, juntamente, 

com Michel Authier10 pesquisava uma forma de democracia que reencontrasse a vitalidade 

do pensamento coletivo em uma nova cidadania e que fosse adequada à sociedade da 

informação. Assim, no final de 1991, elaboraram o projeto das “Árvores de 

Conhecimento”11. A essência desta “árvore de conhecimento” é revelar as técnicas e os 

diferentes saberes de cada indivíduo, grupo ou comunidade e, ao mesmo tempo, a 

identidade de cada um nesse espaço.  

 

As árvores são um método que permite que cada pessoa que integra 
uma comunidade se perceba como parte dela. Um estudante de uma 
faculdade, por exemplo, pode descobrir que tipo de aluno é, que 
habilidades possui e como está em relação aos seus colegas. Isso pode 
se estender ao bairro ou à cidade em que se mora, à instituição na qual 
se trabalha. (AUTHIER, 2003) 

 

É um mapa dinâmico, em forma de árvore, que pode ser consultado na tela, e 

que cada comunidade, grupo ou indivíduo faz crescer de maneira diferente, na proporção 

em que as habilidades e competências deste grupo, comunidade ou indivíduo evoluem. É 

um método informatizado para a gestão global das competências nos estabelecimentos de 

ensino, nas empresas, nos centros de emprego, nas coletividades e nas associações. 

(LÉVY, 1999) 

Sobre o funcionamento deste mapa Michel Authier explica em entrevista à 

revista Galileu (2003) que, para que o projeto possa funcionar bem é essencial que cada 

membro da comunidade torne visível as suas experiências, para que possa compartilhá-

las e avaliá-las dentro da comunidade. “Não é como uma enciclopédia, um dicionário nem 

nada parecido. É um mecanismo para conhecer pessoas, trabalhar e aprender em 

conjunto, compartilhar informações”.  

Esclarece ainda que, a originalidade deste projeto de árvores “é a geração de 

um gráfico que vai mudando de acordo com a intervenção das pessoas”. É como se fosse 

                                                           
10

 Professor da Universidade de Paris possui formação em matemática, sociologia e história das ciências. 
11 <http://www.trivium.fr/> O endereço eletrônico possui mais informações sobre o software.  

 

http://www.trivium.fr/
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“uma espécie de mapa em que a pessoa se localiza em relação aos outros. Pode ver onde 

está e aonde vai chegando quando aprende algo novo”. Explica que este método é de 

descoberta e não de pesquisa e, que “a grande qualidade das árvores é gerar a 

possibilidade de uma visão global de todas as pessoas que formam uma determinada 

comunidade”, pois desta forma podem enxergar o conhecimento e as informações que as 

pessoas trazem. É um mecanismo que oferece diferentes possibilidades, de acordo com o 

perfil dos usuários. 

 

As empresas, por exemplo, utilizam as árvores para gestão dos 
empregados e para estimulá-los a descobrir seu potencial e seu valor 
dentro da empresa. Em um trabalho social, as árvores servem para 
compartilhar experiências. Uma pessoa com determinado problema pode 
fazer alianças com pessoas que já solucionaram uma questão 
semelhante. (AUTHIER, 2003) 

 

Neste projeto das “árvores de conhecimento” Lévy demonstra a necessidade de 

viabilizar a valorização e o reconhecimento dos saberes de uma inteligência coletiva, e um 

mecanismo de reconhecimento e avaliação que abarque todas as competências 

disponíveis em uma sociedade. Lévy (1999) entende por competências as aptidões 

comportamentais (saber ser), as habilidades (savoir-faire, know-how) e os conhecimentos 

teóricos.  

Sendo utopia (ou não), Pierre Lévy leva-nos a atentar para novas formas de 

conhecimento e sinalizar uma nova igualdade, fundada na singularidade das habilidades e 

competências.  

Para Lévy e Authier (2008), os processos revolucionários na Antiguidade 

originavam-se na partilha das terras. Na era industrial, voltavam-se para a posse dos 

meios de produção, e atualmente é sobre o conhecimento, os saberes, as habilidades e as 

competências que o poder baseia sua riqueza, e que os indivíduos conquistam um 

reconhecimento social e um emprego. 

Estes autores demonstram que a vida coletiva sempre se baseou sobre as 

habilidades e os conhecimentos dos indivíduos, e que todo o saber está na humanidade. 

Entretanto, evidenciam que no tempo em que quase não ocorriam mudanças nas técnicas 

e nas habilidades, o papel do saber não era preponderante e a capacidade de 

aprendizagem dos indivíduos e dos grupos não era vista como uma qualidade 

determinante para a estabilidade da vida. Afirmam que hoje, o conhecimento evolui 

rapidamente, dirige e transforma a vida coletiva em seus meandros. “A terra e o capital 
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continuam a existir, mas agora sua valorização depende dos processos que se 

desenrolam em um outro espaço, o do conhecimento.“ (LÉVY e AUTHIER, 2008, p. 104) 

Apontam que o conhecimento pode ser um lugar em que a solidariedade entre 

os homens tenha mais sentido, onde possa ocorrer a integração na diversidade. E, além 

disso, o esforço da humanidade deve ser direcionado sobre as trocas e partilha dos 

conhecimentos, pois todos sabem algo e todo saber pode ter uma utilidade econômica ou 

social. “Todo ser humano sabe algo na própria medida em que viveu”. Todavia, se todos 

sabem algo, ninguém sabe tudo. “o que ignoro é antes de tudo o que o outro sabe. Mais 

você me é dessemelhante, mais sua vida é diferente da minha, mais você possui 

conhecimentos que eu não tenho, mais poderá me ensinar” (LÉVY e AUTHIER, 2008, p. 

101 e 102). 

Consideram que “todo ser humano, até sua morte, pode ser considerado como 

um reservatório, um estoque, um capital de conhecimentos que nunca acaba de crescer”. 

Pois nem todos sabem as mesmas coisas, “ninguém possui a mesma história”, há uma 

identidade específica nos indivíduos, uma singularidade, que poderia ser definida pelo que 

eles sabem, ”como uma impressão digital, um rosto trabalhado pela experiência, o timbre 

de uma voz, um nome, uma assinatura.” (LÉVY e AUTHIER, 2008, p. 100). “Não faço 

distinção entre conhecimentos. Não há mais saber na casa de um professor universitário 

do que na casa de um trabalhador pobre que precisa descobrir formas sutis de ganhar a 

vida, de educar seus filhos”. (AUTHIER, 2003) 

Indagam se certos conhecimentos não seriam mais importantes que outros? 

Não deveríamos ter um julgamento qualitativo de um saber? Lévy e Authier (2008, p. 100) 

nos dizem que “quando caio na água, é o saber nadar que importa”, se estiver “em um 

encontro de amigos, quem toca uma música, sabe histórias ou conhece jogos encantará a 

assistência”. Em nosso trabalho, determinadas habilidades e determinadas experiências 

serão indispensáveis. No preparo de uma refeição, o principal é que saibamos cozinhar e 

que entendamos a preparação do prato que destinamos aos nossos convidados e à nossa 

família. Ou “quando meu carro quebra em uma estrada deserta, será bom que eu saiba me 

virar em mecânica”, e assim por diante. Por isso todos os saberes são importantes, e 

ninguém sabe tudo. 

O saber na perspectiva do projeto das árvores de conhecimento destes autores 

expressa um espaço em que todos os saberes podem ser valorizados “sem a priori”, as 

diferenças podem se tornar uma fonte de desenvolvimento das comunidades, ao invés de 

poderem tornar-se um fator de violência. “Nem todos tem dinheiro, mas todos sabem algo”. 
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Então as pessoas não precisariam ser “assistidas”, mas valorizadas pelo que são. (LÉVY e 

AUTHIER, p. 76 e 78) 

O espaço do saber que emerge nessas “árvores de conhecimento” é “um 

mecanismo de reconhecimento e de avaliação aberto a todas as competências disponíveis 

na sociedade”, baseado sobre as comunidades de aprendizagem e de conhecimento. 

(LÉVY e AUTHIER, 2008, p. 107) 

 

A representação em árvore de conhecimentos permite determinar, por 
uma simples inspeção, a posição ocupada por um determinado saber em 
um dado momento e os itinerários de aprendizagem possíveis para se ter 
acesso a esta ou aquela competência. (...) As pessoas ganham assim 
uma melhor apreensão da sua situação no "espaço do saber" das 
comunidades às quais elas participam e podem elaborar, com 
conhecimento de causa, suas próprias estratégias de aprendizagem.  
(LÉVY, 1999, p. 178) 

 

Neste espaço há a possibilidade de construção de uma nova civilidade, fundada 

na visibilidade de todas as competências, e do seu reconhecimento, e na dignidade 

“desses a quem os saberes da vida são negados” (LÉVY e AUTHIER, 2008, p. 43). Seria 

então, “por uma melhor gestão dos saberes, pela invenção de uma economia dos 

conhecimentos que poderíamos projetar os contornos de outras formas de prosperidade e 

de eficácia, sem exploração nem desmedida” (p. 25) e uma nova energia poderia ser 

gerada para abordar o futuro.  

Lévy e Authier (2008) expõem que de todos os saberes, apenas uma parcela 

mínima é acompanhada por um reconhecimento oficial de títulos ou diplomas. Mas há uma 

infinidade de conhecimentos, invisíveis, clandestinos, prontos para serem usados. Tantos 

quantos são as inúmeras histórias de vida, pois “ninguém possui a mesma história, 

ninguém sabe as mesmas coisas” (p. 100). O saber é uma das dimensões do ser “porque 

a linha da existência está sempre duplicada por uma linha do conhecimento que a recruza, 

a desposa e a ilumina”.   Citam (p. 65) o exemplo de um contramestre de uma fábrica de 

vidros, velho e próximo da aposentadoria que diz: “São coisas que não se aprende na 

escola (...) Há engenheiros cheios de diplomas que querem nos ensinar a fazer vidro e 

outros que esperam nos substituir por máquinas, mas o vidro nunca é exatamente a 

mesma coisa, a cada vez é diferente. Não se pode explicar".  

No âmbito social, Lévy (1999, p. 179) explica que o sistema de Árvores de 

Conhecimentos poderia contribuir para lutar contra a exclusão e o desemprego 

reconhecendo as habilidades “daqueles que não possuem nenhum diploma”, favorecendo 
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uma adequação da formação ao emprego, e estimulando um verdadeiro "mercado da 

competência". No âmbito das redes de escolas e universidades, o sistema possibilitaria 

colocar em funcionamento uma pedagogia cooperativa, não compartimentada e 

personalizada. Nas organizações, as Árvores de Conhecimentos poderiam oferecer 

instrumentos de localização e de mobilização das habilidades, avaliação das formações, e 

uma visão estratégica das evoluções e das necessidades de competências. “Trata-se, 

portanto, de um instrumento a serviço do laço social para troca de saberes e emprego de 

competências”. 

Para explicar melhor o projeto, Lévy e Authier (2008, p. 135) colocam que entre 

os samurais o conhecimento era o que fazia a nobreza do homem. No sistema das árvores 

de conhecimentos, como todo mundo sabe algo, todos são nobres e podem ter um 

brasão12: as pessoas do povo, as corporações, os ofícios, as cidades, etc. ”As árvores de 

conhecimento são fundadas sobre princípios de auto-organização, de democracia e de 

livre troca na relação com o saber”.  Cada competência particular é reconhecida aos 

indivíduos em função de procedimentos bem especificados: teste, admissão pelos pares, 

fornecimento de prova etc. “Nós chamamos esta imagem de "brasão" da pessoa, para 

marcar que a verdadeira nobreza de hoje é conferida pela competência”. (AUTHIER, 2003) 

Para os autores, as árvores de conhecimento abandonam uma concepção 

feudal dos conhecimentos organizados em disciplinas e dominados pelos grandes 

conceitos. Sendo assim, “desenvolvem um espaço do saber produzido por todos, 

coextensivo à vida das coletividades humanas, sem muros nem fossos incontornáveis.” 

(LÉVY e AUTHIER, 2008, p.135) 

 

Todas as transações e interrogações gravadas pelo dispositivo 
contribuem para determinar constantemente o valor (sempre contextual) 
das competências elementares em função dos diferentes critérios 
econômicos, pedagógicos e sociais. Esta avaliação contínua por meio do 
uso é um mecanismo essencial de auto-regulação. (LÉVY, 1999, p. 179) 

 

Pode-se acrescentar ao brasão dos estudantes as competências advindas de 

sua experiência social ou profissional, podemos também conectar empregadores às 

árvores das universidades. Em uma perspectiva internacional, não se trata de uma 

                                                           
12 tipo de imagem característica que os samurais levavam sobre seus escudos com o fim de se 

reconhecerem nos combates. Algo reservado aos militares e aos nobres. 
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regulamentação autoritária dos diplomas, pois em cada comunidade particular os brasões 

poderão ter posições e valores diferentes, correspondendo às características de uso e 

cultura local. Embora qualquer um possa passar de um país para outro e de uma 

coletividade para outra, conservando a sua lista de competências, estas poderão ter uma 

valorização diversa em diferentes árvores. (LÉVY, 1999) 

Segundo Lévy (2001, b), o sistema das árvores de conhecimentos já é aplicado 

hoje em diversos lugares do mundo, em instituições de ensino, empresas, organizações 

sociais, econômicas, como por exemplo, a organização do sistema econômico e a 

organização de desenvolvimento humano da União Européia13. Authier (2003) cita o uso 

do sistema em grandes empresas como a EDF (Cia de Eletricidade da França) e a PSA 

(Peugeot e Citroen), em médias empresas, em universidades, em escolas de comércio, 

em coletividades locais (municípios, região Poitou-Charentes), e em conjuntos 

habitacionais de aluguel moderado (HLM).  

Para Lévy e Authier (2008, p. 171) a economia do conhecimento seria igualitária, 

na medida em que cada um tivesse a mesma parte do “capital”, a maneira de valorizá-las 

é que mostraria as diferenças, sem necessidade de exploração. O “fundo” da riqueza seria 

organizado pelo potencial de inteligência e de habilidade das pessoas.  

Revelam ainda, que por meio deste sistema, a diferença não seria mais o que 

organiza a existência: seria por existirem e pela vida conceder a cada um infinitas 

possibilidades que todos seriam diferentes; “diferentes e no entanto iguais, solidários e no 

entanto livres, variados e no entanto fraternais”. Na perspectiva das árvores de 

conhecimentos, “cada um é feito de elementos tirados de um mesmo tesouro que é 

composto por sua vida de maneira original”. (LÉVY e AUTHIER, 2008, p. 182) 

Na árvore de conhecimentos de Pierre Lévy e Michel Authier (fig. 4), os saberes 

básicos são colocados no tronco, os saberes muito especializados de fim de cursos 

formam as folhas. Os galhos reúnem as competências, que estão, quase sempre 

associadas, nas listas individuais de competências dos indivíduos. A organização do saber 

que uma árvore expressa, não é fixa para sempre, ela reflete a experiência coletiva de um 

grupo humano, que vai evoluir com a experiência. (LÉVY, 1999) 

                                                           
13

 No livro Cibercultura, Lévy descreve, um exemplo concreto de uso das “árvores de conhecimentos”, nos 

anos de 1994 e 1995, em um projeto internacional, financiado pela União Européia e desenvolvido pelos 
departamentos de Business Administration de cinco universidades: a de Aarhus na Dinamarca, a de Siena 
na Itália, a de Limerick na Irlanda, a de Lancarter na Inglaterra e a de Genebra na Suíça. (LÉVY, 1999, p. 
180 e 181) 
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Figura 4 – A arvore de conhecimento de Pierre Lévy e Michel Authier (tradução nossa) 

 

 

 
Fonte: http://www.trivium.fr/fichiers/Plaquette%20-%20Arbres.pdf  -  acesso em 05/08/09 

 
 

http://www.trivium.fr/fichiers/Plaquette%20-%20Arbres.pdf
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No Brasil, realizou-se o Programa Árvores do Conhecimento, apoiado pelo 

Núcleo de Estudos da Violência  (NEV) da Universidade de São Paulo (USP) - um dos 

Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP). A empresa DDIC – Inteligência Coletiva é a 

representante, para o Brasil e a América do Sul, do software de rede que sustenta o 

desenvolvimento e a administração das árvores de conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

CAPÍTULO 2 CONHECIMENTO E SABER NA PERSPECTIVA DE PIERRE 

LÉVY 

 

 

Neste capítulo exponho, a partir da obra de Pierre Lévy, as ideias e conceitos 

que sustentam a temática deste estudo sobre a desterritorrialização do conhecimento e a 

descentralização do saber. Tendo em vista que este capítulo é fundamentado em Pierre 

Lévy, menciono apenas a data e a página da citação. Visando ainda, atender aos objetivos 

deste trabalho, priorizo a ordem temática, em sua obra, ao invés da ordem cronológica. 

Sendo que, esta já foi exposta na Introdução.  

Apresento, ainda, no último item do capítulo, algumas objeções ao pensamento 

de Pierre Lévy, de autores brasileiros e franceses. 

Com o objetivo de esclarecer melhor o leitor, julgo importante, neste momento, 

explanar sobre a trajetória formativa de Pierre Lévy.  

 

 

2.1 UM POUCO DE PIERRE LÉVY 

 

 

Pierre Lévy trata de temas como cultura, sociedade, antropologia, educação, 

política, economia e religiosidade. É natural de Tunes, capital da Tunisia, um país ao norte 

da África, que faz fronteira ao norte e leste com o Mar Mediterrâneo, com uma população 

predominantemente árabe. Lévy nasceu em 2 de julho de 1956, no mesmo ano em que a 

França concedeu independência à Tunísia. 

Pierre Lévy se autodefine 

 

Sou judeu (de nascimento e de tradição espiritual), budista (por 
meditação), tunisiniano (de nascença e por uma parte de minha cultura 
musical, gastronômica, etc.), francês (de língua e educação escolar), 
europeu (pelo ideal de uma entidade política supranacional pacifista e 
multicultural), quebequense (pela escolha de uma participação na 
América francófona), canadense (imigrante ao Canadá, amante dos 
lagos e florestas), brasileiro (por gosto), filósofo (por vocação), professor 
(por ambientação) (LÉVY, apud: ZWARG, 2005, p. 10). 
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Ainda pequeno Lévy começa a se interessar sobre questões referentes ao 

pensamento humano. Ele conta que por volta dos dez anos de idade, iniciou a ler livros 

sobre a cibernética e sobre o “cérebro eletrônico”, pois, queria saber como era possível 

máquinas pensarem.  

Aproximadamente aos dezessete anos, Pierre Lévy estabelece seu primeiro 

contato com o computador. Estava realizando o serviço militar e tinha sob a sua 

responsabilidade a incumbência de alimentar os computadores do Exército com cartões de 

identificação, sendo que naquela época os computadores não possuíam nem tela, nem 

teclado  

No final da década de 70, Pierre Lévy se gradua em História e Geografia, e foi 

nas aulas de metodologia da pesquisa histórica e de cartografia que Lévy afirma, ter 

efetivamente, aprendido a utilizar o computador, a máquina que “transformava a maneira 

de pensar do pesquisador”.   

Lévy diz que se dedicou a investir seus estudos na área das técnicas da 

informação depois de ler o relatório oficial publicado na França chamado Nora-Menk, no 

final da década de 70, sobre a informatização da sociedade por meio de instalação em 

rede dos computadores via sistema telefônico.  E concluiu que era em cima disso que 

precisava trabalhar 

Em 1980, Pierre Lévy fez seu mestrado em História das Ciências na 

Universidade de Sorbonne em Paris, onde teve sua vocação de pesquisador 

definitivamente despertada, ao seguir os cursos de Michel Serres na mesma Sorbonne. 

Foi nessa mesma época que seus estudos começaram a despertar atenção. 

Em 1983 termina o doutorado, também na Sorbonne, em Sociologia e Ciência 

da Informação e da Comunicação, com a tese sobre a ideia de liberdade na Antiguidade, 

sob a orientação de Cornelius Castoriadis, na Ecole de Hautes-Etudes en Sciences 

Sociales.  

A partir daí começa a frequentar os cursos noturnos de informática do 

Conservatoire National des Arts et Métiers. Trabalha por dois anos, na Ecole 

Polytechnique, na pesquisa sobre o nascimento da cibernética e da inteligência artificial. 

Assume então, como meta, pensar a “revolução numérica” contemporânea nos “planos 

filosófico, estético, educacional e antropológico”. 

Publica sua primeira obra, A Máquina Universo – criação, cognição e cultura 

informática, em 1987, e é convidado a participar da equipe de Michel Serres para redigir os 
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Elements d’histoire des sciences (publicado em 1989), onde escreve o capítulo sobre a 

invenção do computador. 

Nesse mesmo ano, 1987, é convidado para ser professor de comunicação na 

Universidade do Quebec, em Montreal, no Canadá, onde ministra aulas sobre a utilidade 

dos computadores no processo da comunicação. Lá permanece até 1989 e aproveita para 

aprofundar seus estudos em ciências cognitivas. É o início dos conceitos sobre hipertexto 

e multimídia interativa, que vão, posteriormente, render-lhe a escrita de seu segundo livro: 

As Tecnologias da Inteligência – o futuro do pensamento na era da informática. 

Lévy volta à França, em 1990, onde publica o livro, supra citado, que 

fundamenta o conceito de hipertexto. Nesse mesmo ano começa a dar aulas de 

tecnologias para a educação e ciências cognitivas, na Universidade de Paris, em Nanterre, 

onde leciona até 1992.  

Nesse ínterim, Lévy pesquisa no centro europeu Neurope Laboratório, em 

Genebra na Suíça (o qual ajudou a fundar) sobre as conexões de conhecimento em rede e 

sobre a economia do saber.  

Termina seu pós-doutorado em Ciência da informação e da comunicação em 

Grenoble, França. E, em 1991, pública A ideografia dinâmica – rumo a uma imaginação 

artificial, o qual se fundamenta num sistema de escrita icônica e interativa, por meio de 

símbolos e de suportes dinâmicos com as telas de um computador. 

A primeira-ministra francesa Edith Cresson lança uma pesquisa e uma 

formulação de propostas de ensino à distância, em 1991, onde Pierre Lévy e Michel 

Authier desenvolvem o conceito de “cosmopédia”: um tipo de enciclopédia virtual que se 

auto-organiza e se enriquece automaticamente, conforme os acessos e consultas 

daqueles que a pesquisam: o chamado sistema das “árvores de conhecimento”.  

Em 1992, Pierre Lévy e Michel Authier co-assinam um livro descrevendo este 

projeto: As árvores de conhecimentos. Lévy, ao se referir a este livro, considera-o como 

uma nova forma de qualificar o funcionamento da sociedade, mais relacionado ao 

conhecimento do que ao poder. 

Após este projeto, Lévy torna-se professor do departamento Hipermídia da 

Universidade de Paris, em St-Denis, e membro do Comitê de redação da „revista virtual‟ do 

centro Pompidou. É mundialmente conhecido, tendo suas obras traduzidas e publicadas 

em diferentes países: Brasil, Itália, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Coréia, Grécia e 

Espanha. É considerado um conferencista a nível mundial, vindo várias vezes ao Brasil. 
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Em 1994, Lévy publica o livro A inteligência coletiva – por uma antropologia do 

ciberespaço, onde demonstra suas idéias sobre inteligência coletiva, e sobre o surgimento 

de um novo espaço antropológico, o „espaço do Saber‟, onde efetivamente se desenvolve 

a inteligência coletiva. 

Logo em seguida, em 1995, Lévy publica uma das suas obras mais polêmicas e 

revolucionárias, O que é o virtual? Obra em que analisa a mutação contemporânea do 

corpo, da cultura e da economia, e desestabiliza a visão comum do virtual como oposição 

daquilo que é real,  

Como fruto do relatório encomendado pelo Conselho Europeu, em 1997, Lévy 

publica a obra Cybercultura, onde fundamenta seus argumentos a favor da cibercultura, e 

onde procura elucidar muitas questões relativas à informática, dentre elas a exclusão 

digital e o monopólio da elite sobre o domínio da nova técnica.  

Em 1999, Lévy publica o resultado do que chama de uma “completa 

transformação interior”, O Fogo Liberador, com a colaboração de sua companheira Darcia 

Labrosse. No prefácio à edição brasileira, um ano depois, escreve 

 

(...) tenho com os meus leitores brasileiros uma relação muito mais 
afetiva do que com os meus leitores franceses. Costumam considerar-
me, em geral, um especialista da cibercultura, mas, na verdade, sou um 
filósofo otimista. Passei a me interessar pelo modo como o mundo 
funcionava, mais especificamente pelas questões humanas, porque 
achava que se entendêssemos as coisas do mundo, teríamos mais 
chances de melhorá-las. Continuo pensando assim, mas sei agora que 
não basta compreender o mundo, a humanidade ou a sociedade para 
que as coisas melhorem. Aprendi que também é preciso conhecer a si 
mesmo. E esse autoconhecimento não tem nada de teórico, conceitual, 
discursivo. Não é externo, não o adquirimos de ninguém. Temos todos 
que descobri-lo em nós mesmos. Somos os únicos especialistas de 
nossas próprias vidas. (p.11) 

 

A obra A Conexão Planetária, publicada em 2000 na França, é a mais recente 

das suas publicações traduzidas no Brasil. Nela Lévy elabora uma síntese do 

desenvolvimento humano, perpassando por diversos temas como economia, ciberespaço, 

consciência humana e coletiva.  

A partir de 2000, inicia um trabalho na união européia com estudos sobre uma 

democracia eletrônica. E, em 2002 publica Ciberdemocracia, ainda não traduzida no 

Brasil. 
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Atualmente trabalha na Universidade de Ottawa, no Canadá, desde 2002, como 

professor pesquisador em Inteligência Coletiva. É também membro da Sociedade Real do 

Canadá, da Academia Canadense de Ciências e Humanidade. Sobre esta mudança de 

país afirma  

 

(…) eu queria lecionar uma disciplina que se chamasse Inteligência 
Coletiva e na França não consegui. No Canadá disseram-me: Você quer 
criar uma disciplina? Vá em frente. Assim pude desenvolver, na 
Universidade de Ottawa, um projeto de dez anos de duração que tem por 
objetivo estudar e acompanhar a formação da inteligência coletiva 
(LÉVY, 2003). 

 

A ideia central de sua obra versa sobre a sabedoria humana e o humano na sua 

integralidade. Valoriza o saber não acadêmico, sem menosprezar o saber acadêmico. 

Trata da relação entre o homem contemporâneo e a tecnologia digital, e seus conceitos 

vão além das limitações das disciplinas e das titulações. Lévy postula um novo saber 

desterritorializado e virtualizado, participativo e coletivo.  

 

 

2.2 AS TECNOLOGIAS INTELECTUAIS COMO ESTRUTURAS DO SABER 

 

 

Segundo Lévy (1993) as técnicas de processamento e armazenamento de 

informações e conhecimentos tornam possíveis determinadas evoluções culturais. Elas 

são produto de uma sociedade e de uma cultura e, portanto, carregam consigo projetos, 

implicações e expectativas variadas, e historicamente determinadas. Dessa forma o 

sentido de uma técnica não está nunca estabelecido definitivamente na sua concepção, e 

nem em nenhum momento de sua existência. Ele se encontra no cerne das interpretações 

contraditórias e contingentes dos atores sociais.  

Afirma ainda, que o desenvolvimento do conhecimento produzido pela 

humanidade, e compartilhado pelas mais diversas sociedades, embora possa parecer 
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natural, baseia-se no uso de técnicas14 que estão circunscritas a períodos históricos e 

datas. 

Assim sendo, construímos representações internas de ações e conhecimento 

em forma de esquemas ou imagens, os quais utilizamos, posteriormente, para raciocinar 

ou tomar decisões. Entretanto a comunicação verdadeira entre seres humanos só existe 

quando os interlocutores compreendem, ou interpretam os enunciados a eles destinados. 

E só compreendem, verdadeiramente, os conceitos e as proposições abstratas, por 

associação a metáforas ou a experiências concretas, sejam elas emocionais, físicas, 

sensório-motoras, espaciais ou sociais. (1998b) 

Explica que a evolução biológica da espécie humana possibilitou o 

desenvolvimento da nossa habilidade de idealizar ações futuras, e seu resultado acerca do 

meio externo. Por isso podemos utilizar a experiência acumulada e antever o resultado de 

nossas ações, e assim, a união da capacidade de imaginação com a habilidade de 

manipulação pode esclarecer porque, geralmente, pensamos por meio de alguns modelos 

concretos, muitas vezes de origem técnica. (1993, p. 70) 

Esclarece ainda, que as inovações técnicas possibilitam (ou condicionam) o 

aparecimento de uma determinada forma cultural “não haveria ciência moderna sem 

impressão, nem computador pessoal sem microprocessador“. (1993, p. 148) Segundo 

Lévy, com a generalização da impressão, estamos vivenciando hoje a redistribuição da 

configuração do saber estabilizado no século XVII. “É talvez em pequenos dispositivos 

“materiais” ou organizacionais, em determinados modos de dobrar ou enrolar os registros 

que estão baseadas a grande maioria das mutações do “saber”. (p. 34) 

Aponta que, não nos apercebemos mas a impressão se estrutura sobre muitas 

interfaces15, as quais se tornaram estáveis antes do século XV: a organização do livro em 

páginas dobradas e costuradas juntas e não em rolos; a utilização do papel ao invés do 

papiro ou do pergaminho e o uso de um alfabeto e de uma caligrafia comuns à maior parte 

do mundo europeu. (1993) 

                                                           
14

  Aqui entendida como o conjunto dos processos de uma arte e sua prática. 
15

  Tudo aquilo que é tradução, transformação, passagem, é da ordem da interface. O livro é uma rede de 
interfaces, o próprio princípio da escrita, é a interface visual da língua ou do pensamento. (...) a palavra 
“interface” tem origem na informática: designa um dispositivo que garante a comunicação entre dois 
sistemas informáticos distintos ou um sistema informático e uma rede de comunicação. (1993) 
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Revela que a presença ou não de determinadas técnicas de comunicação, torna 

possível classificar as culturas em algumas categorias. Entretanto, as diferentes culturas 

situam-se em posições singulares e temporárias, com relação às tecnologias intelectuais. 

(1993) Assim “as formas sociais do tempo e do saber que hoje nos parecem ser as mais 

naturais e incontestáveis baseiam-se, na verdade, sobre o uso de técnicas historicamente 

datadas, e, portanto transitórias”. (1993, p. 87) Além do mais, não é possível utilizar a 

técnica sem interpretá-la, pois esta é sempre formada de bricolagem e reutilização.  

Com relação às tecnologias intelectuais, Lévy (1993) distingue três etapas, e as 

coloca em correspondência, com o que ele denomina “os três tempos do espírito”: as 

etapas da oralidade, da escrita e da informática. (1993, p. 75) 

Na etapa da oralidade primária, Lévy coloca a palavra como anterior à aquisição 

da escrita, e a cultura calcada nas lembranças dos indivíduos, e na memória auditiva. 

Além disso, as formas de representações estão codificadas em narrativas dramáticas, com 

música e diferentes rituais, os quais trazem consigo uma grande carga emotiva. Assim, há 

mais possibilidades de perdurarem no tempo, pois quanto mais estamos envolvidos com 

uma informação, tanto mais fácil é lembrá-la. (1993) 

 

Nas épocas que antecediam a escrita, era mais comum pessoas 
inspiradas ouvirem vozes (Joana d‟Arc era analfabeta) do que terem 
visões, já que o oral era um canal habitual da informação. Bardos, aedos 
e griots (Negro africano, pertencente a uma casta especial, ao mesmo 
tempo poeta, músico e feiticeiro) aprendiam seu ofício escutando os mais 
velhos. Muitos milênios de escrita acabarão por desvalorizar o saber 
transmitido oralmente, pelo menos aos olhos dos letrados. (1993, p. 77) 

 

Conforme Lévy (1993) o mito surgiu para a manutenção da memória social. 

Assim, as conexões entre as representações envolvem relações de causa e efeito, 

mantendo laços estreitos com esquemas pré-estabelecidos, que evocam problemas do 

cotidiano do sujeito envolvendo uma carga emocional. Dessa forma, os mitos e os ritos 

orientam gerações descendentes, para se locomoverem e para adquirirem conhecimentos 

de técnicas e experiências de vida. (1998c) 

Grande parte dos conhecimentos de que nos servimos em nossa vida cotidiana, 

nos foram transmitidos oralmente, e na maior parte das vezes sob a forma de narrativas 

(histórias de pessoas, de famílias ou de empresas). Lévy (1993, p. 83 e 84) explana que 

“dominamos a maior parte de nossas habilidades observando, imitando, fazendo, e não 
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estudando teorias na escola ou princípios nos livros”. E evidencia que ”os membros das 

sociedades sem escrita (e, portanto sem escola) não são, portanto, “irracionais” porque 

crêem em mitos. Simplesmente utilizam as melhores estratégias de codificação que estão 

à sua disposição, exatamente como nós fazemos”.    

Este autor prefere a palavra oralista, ao invés de analfabeto, pois ela “remete às 

sociedades onde a cultura se encontra parcialmente estruturada pela escrita”. Explica que 

eles não são menos inteligentes, nem menos razoáveis que nós, apenas praticam outra 

forma de pensar, perfeitamente ajustada às suas condições de vida e aprendizagem (não 

escolar). (1993, p. 93) 

A etapa da escrita equivale ao que Lévy chama de “segundo tempo do espírito”. 

Corresponde a uma separação dos discursos das circunstâncias particulares, onde o 

emissor e o receptor das mensagens não, necessariamente, compartilham os mesmos 

sentidos, por estarem separados no tempo e no espaço. Além de acrescentar “a lógica e 

as sutilezas da interpretação” aos textos. (1993, p. 87) 

Expõe, que a escrita propiciou a elaboração e utilização de saberes em que os 

autores deslocavam-no de situações singulares, dando origem às teorias e ao 

estabelecimento de formas de saber dominantes. Houve um esforço para a interpretação 

de conceitos e o saber tornou-se um objeto passível de análise. Segundo Lévy (1993, p. 

93) muitos trabalhos de antropologia revelam que os indivíduos de culturas escritas 

possuem a tendência de pensar por meio de categorias, ao passo que “as pessoas de 

culturas orais captam primeiro as situações (a serra, a lenha, a plaina e o machado 

pertencem todos à mesma situação de trabalho da madeira)”.  

Esclarece que a escrita permite estender as capacidades da memória, e é isso 

que justifica sua eficiência como uma tecnologia intelectual. Como efeito, a etapa da 

escrita deu origem ao “sentido histórico” e a possibilidade da crítica. Além de preservar o 

corpus do passado e possibilitar o processo que leva à “explosão do saber”. (1993, p. 98) 

Segundo este autor (1996, p. 36), quando lemos um texto escrito estabelecemos 

uma rede com os nós de nossa cabeça. Fazemos ligações de cada palavra, de cada frase 

com os fragmentos de sentido do texto, com nossas construções de pensamento, de 

sentimentos, de projetos e de visão de mundo. Reconstituímos o texto dentro de nós, e 

atualizamos o texto. Ele nos serve de interface com nós mesmos. Assim, pensar, olhar, 

escutar, ler equivale a construir-se. “Não é mais o sentido do texto que nos ocupa, mas a 

direção e a elaboração de nosso pensamento, a precisão de nossa imagem do mundo, a 

culminação de nossos projetos, o despertar de nossos prazeres, o fio de nossos sonhos”.  
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Etimologicamente, a palavra “texto” contém a antiga técnica feminina de tecer. 

Assim, a humanidade é a raça que se veste, e a roupa tecida “nos contém, nos delimita, 

forma uma interface colorida entre o calor de nossas peles e a rigidez do mundo”. Por 

meio da linguagem, e dos sistemas simbólicos de que dispõem os coletivos também 

cosem “uma tela de sentidos destinada a reuni-los e talvez a protegê-los dos estilhaços 

dispersos, insensatos, do futuro”. (1993, p. 73) 

Segundo Lévy (1993, p. 23), o sentido emerge e é construído num contexto, 

local e datado, mas transitório, pois a cada instante, um novo comentário, ou uma nova 

interpretação podem modificar o sentido que havia na proposição emitida anteriormente. 

“Quando ouço uma palavra, isto ativa imediatamente em minha mente uma rede de outras 

palavras, de conceitos, de modelos, mas também de imagens, sons, odores, lembranças, 

afetos, etc”. Assim, a infinita rede de associações que compõe o nosso universo mental 

está em permanente metamorfose. 

Conceitua essa construção de novos universos de sentido e de significação 

como hipertexto. “Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por 

conexões”, onde “os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de 

gráficos, sequencias sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser 

hipertextos”. Estes itens de informação não estão ligados linearmente, “como em uma 

corda com nós”. Cada um ou a maioria deles prolonga e desenvolve suas conexões em 

estrela, de modo reticular. Dessa forma, navegar em um hipertexto é como desenhar um 

percurso em uma rede, pois “cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira”. (1993, 

p. 33) 

Situa a exploração de um hipertexto como uma descoberta de diferentes 

possibilidades, uma criação, pois utiliza elementos preexistentes de maneira original, 

reinterpreta e constrói novos significados. O ato de atribuir sentido parte da atividade 

interpretativa e da associação, assim diferentes pessoas irão atribuir diferentes sentidos a 

uma mensagem idêntica. Colocar sentido num texto é como construir um hipertexto, pois o 

diferencial será a rede diferente de relações que cada um utiliza na interpretação da 

mensagem. (1993) 

 

O sentido de uma palavra não é outro senão a guirlanda cintilante de 
conceitos e imagens que brilham por um instante ao seu redor. A 
reminiscência desta claridade semântica orientará a extensão do grafo 
luminoso disparado pela palavra seguinte, e assim por diante, até que 
uma forma particular, uma imagem global, brilhe por um instante na noite 
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dos sentidos. Ela transformará, talvez imperceptivelmente, o mapa do 
céu, e depois desaparecerá para abrir espaço para outras constelações. 
(1993, p. 24) 

 

No entender deste autor (1993), escrever um texto e elaborar um hipertexto, no 

computador, é como produzir novos saberes, ultrapassando e transpondo antigos saberes 

em novas tecnologias intelectuais. Dessa forma, o espaço do sentido não é anterior à 

leitura, mas é ao explorá-lo que o fabricamos, e o atualizamos. Além do que, realizamos 

uma criação de acordo com o nosso mundo de significados particular, uma 

hipertextualização dessas imagens na nossa memória. Para Lévy (1996, p. 41) “Toda 

leitura em computador é uma edição, uma montagem singular” onde “a interpretação 

comporta uma parte não eliminável de criação.“ A criação é uma maneira original de 

utilizar recursos que já existem. Assim, todo uso criativo, ao descobrir novas 

possibilidades, atinge o plano da criação.  

Aponta que, o hipertexto se amolda particularmente aos usos educativos, pois é 

fundamental o envolvimento pessoal no processo de aprendizagem. “Quanto mais 

ativamente uma pessoa participar da aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar 

e reter aquilo que aprender.” (1993, p. 40) 

  

Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros seres, cruzar um 
pouco sua história, isto significa, entre outras coisas, construir uma 
bagagem de referências e associações comuns, uma rede hipertextual 
unificada, um contexto compartilhado, capaz de diminuir os riscos de 
incompreensão. (1993, p. 72) 

 

Dessa forma, a comunicação entre os seres humanos, através de mensagens, 

ajusta e transforma o contexto compartilhado. O pensamento humano funciona como um 

imenso hipertexto navega de uma representação para outra, por entre as redes de 

associações e desenha trilhas que se bifurcam.  

Para Lévy a terceira etapa das culturas diz respeito à informática. Ele assinala o 

crescente uso dos computadores como “o indício e o último operador de uma mutação 

antropológica de grande amplitude”. (1998a, p. 8). Uma tecnologia intelectual pela qual 

podemos perceber o mundo, e direcionar um sentido inteligente para o modo pelo qual 

conhecemos os objetos. (1998a) 



48 
 

Anteviu, em 1987, (1998a, p. 27), a posição que a propagação dos 

computadores iria ocupar na relação com os saberes e na vida cultural das pessoas: na 

escola, na casa, na formação profissional, e também quanto a uma “redefinição da função 

docente e de novos modos de acesso aos conhecimentos.” Apontou a emergência do 

paradigma informático ou “paradigma do cálculo” onde o pré-estabelecimento dos 

possíveis é substituído pelos jogos da virtualidade e da inventividade local. 

 

Já no começo do século XXI, as crianças aprenderão a ler e escrever 
com máquinas editoras de texto. Saberão servir-se dos computadores 
como ferramentas para produzir sons e imagens. Gerirão seus recursos 
audiovisuais com o computador, pilotarão robôs, consultarão 
familiarmente os bancos de dados. Saberão de cor dialogar com os 
sistemas expertos. A simulação será para elas um modo banal de acesso 
à realidade. Terão o hábito do controle interativo de micromundos e 
modelos complexos. Terão acesso a um saber recortado em pequenos 
módulos funcionais. O conhecimento em si, porém, disponível nos 
bancos de dados e nas bibliotecas, terá menos importância do que a 
capacidade para gerir redes de comunicação e encontrar a informação 
com facilidade. Sua mente terá sido formada para a explicitação, a 
formalização, o manuseio de algoritmos e regras de inferência. Os 
procedimentos intelectuais, os caminhos do pensamento serão para elas 
uma matéria-prima perfectível a ser continuamente transformada. 
(1998a, p. 29) 

 

Este universo técnico e informatizado que ele alude como “tecnocosmo 

informatizado” (1998a) é uma criação memorável que, uma vez descoberta, se coloca para 

a humanidade com a mesma força da agricultura, da escrita e do Estado. “Desde a 

bactéria até o cérebro humano, os sistemas vivos selecionam, decidem, inferem, 

comunicam, traduzem, aprendem, memorizam, reconhecem, antecipam” (p. 125). Estas 

funções são efetuadas por um dispositivo físico, o computador com seus sistemas de 

processamento da informação. Diz ainda que, ao invés “de utilizar os computadores para 

ensinar, como se tentava fazer há vinte anos”, devemos utilizá-los para a validação dos 

conhecimentos. (2008, p. 73) 

Esboça, já nos seus primeiros estudos sobre o processo de informatização e o 

ser humano, diversos questionamentos acerca dos rumos da mutação antropológica entre 

homens e máquinas. Não sabemos “até onde a inteligência artificial pode elevar os 

desempenhos das máquinas”. Desconhecemos “a que grau de simbiose homens e 

máquinas chegarão dentro das novas redes sociais que estão esboçando-se com a 

extensão da telemática, a crescente utilização da imagem digital, do editor de texto e dos 
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sistemas experts”. Previu que logo haveria uma mudança na transmissão e no próprio 

conteúdo do saber, com a ajuda de “próteses lingüísticas e sensoriais, conectado aos 

bancos de dados, provido de extraordinárias capacidades de cálculo em tempo real”. E, 

que o sujeito, na era da informática, estaria vivenciando práticas sociais e culturais ainda 

não totalmente conhecidas, da mesma forma, que “se aborda a costa de um continente 

inexplorado”. (1998a, p. 135) 

 Interpreta a produção e circulação de mensagens no interior das redes de 

computadores como um elemento–chave de uma sociedade em mutação. E aponta que 

uma tecnologia intelectual não necessita ser usada pela maioria para ser vista como 

dominante: a maior parte dos franceses até o início do século XIX, não era alfabetizada, 

mas a escrita era já há algum tempo uma tecnologia intelectual que movimentava as 

categorias do mundo imaginário, religioso, científico e estético. (1998a)   

Nesta terceira etapa das culturas, Lévy conceitua o conhecimento por simulação 

como um dos novos gêneros de saber que são transportados pela ecologia cognitiva. 

(1993) Este constitui uma importante tecnologia intelectual que, pela amplificação da 

imaginação individual, estimula a inteligência, e oportuniza aos grupos compartilhar e 

refinar modelos mentais comuns, independente da sua complexidade. Possibilitando, com 

isso, o aumento da inteligência coletiva. (1999)  

 

Para aumentar e transformar determinadas capacidades cognitivas 
humanas (a memória, o cálculo, o raciocínio especialista), a informática 
exterioriza parcialmente essas faculdades em suportes digitais. Ora, uma 
vez que esses processos cognitivos tenham sido exteriorizados e 
reificados, tornam-se compartilháveis e assim reforçam os processos de 
inteligência coletiva... se as técnicas forem utilizadas com discernimento. 
(1999, p. 165) 

 

Apresenta a simulação como um tipo de conhecimento, menos absoluto que o 

conhecimento teórico, e mais operatório e ligado a casos particulares. E, assim sendo, 

oferece a possibilidade aos grupos para que compartilhem, negociem e aprimorem 

modelos mentais comuns, independente da complexidade deles. Assim, o usuário “adquire 

um conhecimento por simulação do sistema modelado, que não se assemelha nem a um 

conhecimento teórico, nem a uma experiência prática, nem ao acúmulo de uma tradição 

oral”, mas “a um aumento dos poderes da imaginação e da intuição.” (1993, p. 122 e 126) 

Para Lévy (1993, p. 124) a simulação corresponde “às etapas da atividade 

intelectual anteriores à exposição racional: a imaginação, a bricolagem mental, as 
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tentativas e erros.” Completa que, ela prolonga e transforma a capacidade da imaginação 

e do pensamento, contudo não substitui o raciocínio humano (1999), e somente é válida 

no âmbito de um quadro epistemológico relativista. (1993)  

 

[...] o criador de modelos poderia se deixar levar pela crença de que seu 
modelo é “verdadeiro”, que ele “representa” no sentido forte a “realidade”, 
esquecendo que todo modelo é construído para determinado uso de 
determinado sujeito em um momento dado. (1993, p 125) 

 

Explicita ainda (1993), que os programas de inteligência artificial podem simular 

visão, audição, raciocínio, etc, e dessa forma, permitir que uma pessoa explore modelos 

mais complexos, e em maior número, do que se estivesse reduzida aos recursos de sua 

imagística mental e de sua memória de curto prazo. Dessa forma, a simulação não remete 

a uma irrealidade do saber ou da relação com o mundo, mas favorece, e amplia o 

desenvolvimento da criatividade e da percepção. “Nem teoria nem experiência (...) a 

simulação é um modo especial de conhecimento, próprio da cibercultura nascente”. (1999, 

p.166)  

Assim, a simulação, para Lévy (1999, p. 166), concerne a dinâmicas complexas 

e não a imagens fixas, textos ou tabelas numéricas.  Além do que, “a capacidade de variar, 

com facilidade os parâmetros de um modelo e observar imediata e visualmente as 

consequências dessa variação constitui uma verdadeira ampliação da imaginação”.  

Aponta, ainda, que a prática da simulação por computador está se estendendo 

aos campos mais diversos, “e um dos principais efeitos do uso da simulação digital é 

conferir um caráter experimental a disciplinas que não tinham”. (1998a, p. 104) Completa 

que, na pesquisa, a simulação não substitui a experiência, nem se apodera do lugar da 

realidade, mas permite a articulação e a exploração, de uma grande quantidade de 

hipóteses, em um menor tempo. E, que “do ponto de vista da inteligência coletiva, permite 

a colocação em imagens e o compartilhamento de mundos virtuais e de universos de 

significado de grande complexidade”. (1999, p. 166) 

Explica que, dessa forma, os saberes mudam de lugar, “encontram-se em 

mapas alimentados em tempo real pelos fenômenos do mundo e em simulações 

interativas.” Pois “os antigos critérios de objetividade e de universalidade abstrata” são 

superados pela “potência de mutação e de bifurcação” e pela “pertinência temporal e 

contextual dos modelos”. Assim, podemos reencontrar “uma forma de universalidade mais 
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concreta com as capacidades de conexão, o respeito a padrões ou formatos, a 

compatibilidade ou interoperabilidade planetária”. (1999, p. 166) 

Para concluir este item, sobre a exposição de conceitos explicitados na obra de 

Pierre Lévy, a respeito das tecnologias da inteligência, cito um de seus pensamentos: 

 

O cúmulo da cegueira é atingido quando as antigas técnicas são 
declaradas culturais e impregnadas de valores, enquanto que as novas 
são denunciadas como bárbaras e contrárias à vida. Alguém que 
condena a informática não pensaria nunca em criticar a impressão e 
menos ainda a escrita. Isto porque a impressão e a escrita (que são 
técnicas!) o constituem em demasia para que ele pense em apontá-las 
como estrangeiras. (1993, p. 15) 

  

As tecnologias da inteligência possibilitaram a expansão de formas do saber, ao 

longo do tempo. Por meio desta expansão viabiliza-se uma mudança na concepção sobre 

a produção e manutenção do conhecimento. O saber estanque, e restrito a um local e 

data, expande-se, desterritoaliza-se e descentraliza-se.   

 

 

2.3 O ESPAÇO ANTROPOLÓGICO DO SABER E A INTELIGÊNCIA COLETIVA 

 

 

Pierre Lévy desenvolve uma teoria sobre os espaços antropológicos e apresenta 

o surgimento de um novo espaço: o espaço do saber (1998c). É neste espaço, segundo 

ele, que se desenvolve a sua proposta de inteligência coletiva. A partir deste 

desenvolvimento, emerge a desterritorialização do conhecimento e a descentralização do 

saber. 

Lévy nos diz que, estão presentes quatro grandes espaços antropológicos na 

história da humanidade: Terra, Território, Mercadorias e Saber. (1998c) Define espaço 

antropológico como  

 

[...] um sistema de proximidade (espaço) próprio do mundo humano 
(antropológico), e, portanto dependente de técnicas, de significações, de 
linguagem, de cultura, de convenções, das representações e das 
emoções humanas. (1998c, p. 22) 
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 Conceitua o espaço antropológico da Terra, como o nosso vínculo com o cosmo 

e com a nossa espécie. E que, neste espaço, o relato é o principal instrumento de 

conhecimento, e o coletivo é o sujeito do saber. Expõe ainda, que no espaço antropológico 

da Terra, o humano desenvolve três características: a linguagem, a técnica e o laço social. 

(1998c) E assinala que, “a cibercultura é a expressão da aspiração de construção” deste 

laço social. (1999, p. 130) 

 Considera a engenharia do laço social como uma verdadeira arte de suscitar 

coletivos inteligentes, valorizando ao máximo a diversidade das qualidades humanas. 

Além do que, a disposição das comunidades virtuais encontra um ideal de relação humana 

desterritorializada e, portanto, mais livre. (1999) Acrescenta que este laço social  

 

[...] não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações 
institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em 
torno de centros e interesses comuns, sobre o jogo, sobre o 
compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre 
processos abertos de colaboração. (1999, p.130)   

 

 

Ressalta que, o espaço do Território diz respeito à posse, à exploração e às 

posições sociais e intelectuais, dentre elas os diplomas, as posições nas instituições, as 

hierarquias, os sistemas de fronteiras, as castas e as lógicas de pertença ou de exclusão 

nos sistemas sociais. (1998c) 

Salienta ainda, que o saber no espaço do Território tem acesso restrito, “cercado 

de muros, deixa de fora os camponeses, os ignorantes”. O sujeito do saber, no Território, é 

quem domina a escrita, são os escribas, os especialistas, os interpretes e os que 

comandam os códigos. (1998c, p. 178) 

Lévy expõe que o espaço das Mercadorias se constitui mais fortemente, a partir 

do século XVI com as novas conquistas territoriais, onde a riqueza advém do controle dos 

diversos fluxos: de energia, de matéria-prima, mercadorias, capital, mão-de-obra e 

informações. Assim, a identidade subjetiva gravita em volta da família, do trabalho e do 

dinheiro. Sendo que, a identificação ao indivíduo é dada pela circulação, produção e 

consumo de mercadorias, e pelas informações e imagens. (1998c)  

Completa que, no espaço mercantil, os sujeitos do saber não são mais os 

anciãos, e nem os escribas, mas a tecnociência, aqui entendida, como um fluxo de 

transformações e inovações, que podem ir além da construção do conhecimento moderno 
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e da técnica. E, que neste Espaço das Mercadorias, a enciclopédia16 é “a forma típica da 

totalidade de saberes”. (1998c, p. 181) 

O quarto espaço antropológico a que Lévy (1998c) refere-se é o espaço do 

Saber. Embora ele não exista enquanto espaço, pois “não se realiza em parte alguma”, é 

virtual, já está presente em potência, na expectativa de um vir-a-ser ato. Está presente, 

mas disperso, travestido, dissimulado, “produzindo rizomas aqui e ali”. É este espaço da 

imaginação e da criação coletiva o que alimenta todas as outras frequências 

antropológicas. (1998c, p. 120) 

Segundo Lévy (1998c), este espaço do saber é o que qualifica a espécie 

humana, onde se unem os processos de subjetivação individuais e coletivos, sem 

fronteiras de relações e de qualidades. Ele nasce na circulação, na associação e na 

metamorfose das comunidades pensantes, em que os intelectuais coletivos surgem, 

conectam-se, deslocam-se e transformam-se. Onde estes intelectuais coletivos 

“reconstituem um plano de imanência da significação” em que “os seres, os signos e as 

coisas voltam a encontrar uma relação dinâmica de participação recíproca” e, dessa forma, 

fogem “às separações do Território”, e “aos circuitos espetaculares da Mercadoria.” 

(1998c, p. 145) 

No espaço do Saber a que Lévy (1998c) se refere, os indivíduos reapropriam-se 

de suas temporalidades subjetivas, produzem o seu tempo e alimentam-se de tempos 

interiores. Explica que estes indivíduos compõem temporalidades pessoais para a criação 

de uma subjetividade coletiva, e tem a possibilidade de reter o tempo coletivo nas 

subjetividades individuais. Assim, objetos e sujeitos estão implicados uns nos outros. E, os 

conhecimentos não são mais separados das práticas que os fazem existirem, e que os 

modificam dos contextos concretos, que lhes conferem sentido. 

No entender de Lévy (1998c), o Território quer eternizar fronteiras, hierarquias e 

estruturas. Contudo, não se pode formar impérios ou instalar alfândegas no Espaço do 

Saber, pois este vive num contínuo estado nascente e manifesta-se nos atos e nas 

diferentes histórias que animam os intelectuais coletivos. E, neste espaço, o Saber é 

desterritoralizado e descentralizado. 

                                                           
16 O termo vem da Antiguidade e significa “círculo de conhecimentos”, ciclização do saber ou da instrução. 
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Ao invés de uma organização engessada em saberes com disciplinas discretas 

e hierarquizadas, (espaço do território), ou de uma confusa fragmentação das informações 

e dos dados (espaço da mercadoria), Lévy propõe que o saber, para os intelectuais 

coletivos, seja “uma grande colcha de retalhos em que cada ponto pode ser costurado em 

qualquer outro”, pois “todos os saberes do intelectual coletivo exprimem devires 

singulares, e esses devires compõem mundos.” (1998c, p. 181 e 183) 

Conceitua que, a mudança histórica da relação com o saber situa-se no final do 

século XVIII, quando os ventos revolucionários começavam a mudar o panorama social.  

E, que a partir do século XX, com o rápido crescimento dos conhecimentos científicos e 

técnicos, a idéia de domínio do saber por um indivíduo ou por um pequeno grupo tornou-

se praticamente impossível. (1999) 

Na concepção de Lévy (1996, p. 55), o conhecimento é fruto de uma 

aprendizagem e o resultado de uma virtualização da experiência imediata. Pode ser 

aplicado, atualizado, utilizado de outra forma, em diferentes situações das do aprendizado 

inicial. Quando aplico, efetivamente, um saber estou fazendo uma pequena criação, como 

a resolução inventiva de um problema. O saber, que se prendia ao fundamento, é hoje 

uma figura móvel. “Tendia para a contemplação, para o imutável, ei-lo agora transformado 

em fluxo”. Agora são as “pessoas que são levadas a aprender, transmitir e produzir 

conhecimentos de maneira cooperativa, em sua atividade cotidiana”  

Afirma que, atualmente, as metáforas que mantém relação com o saber são a 

navegação e o surfe, as quais requerem uma capacidade de enfrentamento de ondas, 

redemoinhos, correntes e ventos contrários. Inversamente, a metáfora sobre escalar a 

pirâmide do saber traz “o cheiro das hierarquias imóveis de antigamente.” (1999, p. 161) 

Prossegue explanando que, devemos dar preferência à “imagem de espaço de 

conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares”. E, que estes 

conhecimentos, devem se reorganizar em conformidade com seus objetivos, ou contextos, 

nos quais estes preenchem “uma posição singular e evolutiva”, ao invés da “representação 

em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em níveis, organizadas pela 

noção de pré-requisitos e convergindo para saberes superiores”. (1999, p. 158) 

A metáfora da navegação em relação ao saber, que Lévy menciona, explicita, 

claramente, a desterritorialização dos conhecimentos e uma descentralização dos saberes.  

Quanto ao conhecimento, Lévy destaca que este é, em grande parte, uma 

questão de classificação, em que a escolha é convencional, histórica e circunstancial, e 

que as classes de equivalência são traçadas pela cultura. A qual permite reconhecer 
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analogias e identidades. Além de que, os sujeitos individuais não se satisfazem somente 

na transmissão de comandos “ou em dar continuidade passivamente às analogias de suas 

culturas, ou aos raciocínios de suas instituições”, eles reinterpretam ou deformam os 

conceitos, de acordo com seus interesses e projetos. Assim, para ele, quanto mais uma 

pessoa participa ativamente de um saber, mais ela integra e internaliza o que aprendeu. 

(1993, p. 144) 

O conceito de inteligência coletiva que Lévy (1996, p. 69) propõe, é construído a 

partir do processamento da informação adquirida individualmente, e partilhada. Assim 

“cada um a todo instante, contribui para o processo da inteligência coletiva”, pois toda 

ação humana é virtualmente produtora de riqueza social, é “um momento do processo de 

pensamento e de emoção de um megapsiquismo fractal e poderia ser valorizado até 

remunerado enquanto tal”.  

Para Lévy (1998c), a inteligência coletiva é distribuída por toda parte, 

continuamente valorizada, e movimentada em tempo real. Resulta em uma mobilização 

efetiva das competências, tem inicio com a cultura e cresce com ela. Surge como um 

processo de crescimento e diferenciação e promove o “conhece-te a ti mesmo” para um 

“aprendamos a nos conhecer para pensar juntos”. Transforma o “penso, logo existo” para 

um “formamos uma inteligência coletiva, logo existimos eminentemente como 

comunidade”. Transpõe o cogito cartesiano ao cogitamos. (1998c, p. 32)  

Entende as competências dos indivíduos como únicas, interligadas ao seu 

trajeto de vida, como “inseparáveis de um corpo sensível e de um mundo de significações 

pessoais”. (1996, p. 90) Coloca estas competências (1998c, p. 121), como um savoir-faire 

“ou um vivre-savoir (saber-viver ou viver-saber), um saber co-extensivo à vida.” E, afirma 

que os conhecimentos vivos e competências dos seres humanos podem ser reconhecidos 

como o início das outras riquezas. 

Entretanto, Lévy (1996, p. 90), considera que as necessidades da vida 

econômica e social, e a satisfação simbólica dos indivíduos, demandam que essas 

competências sejam identificadas, e reconhecidas, de acordo com as convenções sociais. 

Esta necessidade de reconhecimento e identificação está apoiada na premissa de que 

“competências e conhecimentos são hoje a fonte da maior parte de riqueza”.  

Estabelece que, para atingirmos a mobilização das competências é necessário 

identificá-las e, para isso, devemos reconhecê-las em toda a sua diversidade, pois “os 

saberes oficialmente válidos só representam uma ínfima minoria dos que hoje estão 

ativos.” Argumenta, que quando identificamos e valorizamos o outro nos seus saberes, 
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estamos propondo que este outro, se identifique de um modo novo e positivo. E, dessa 

forma, possamos contribuir “para mobilizá-lo, para desenvolver nele sentimentos de 

reconhecimento que facilitarão, consequentemente, a implicação subjetiva de outras 

pessoas em projetos coletivos”. (1998c, p. 30) 

Lévy coloca que são os diplomas o modo clássico de reconhecimento dos 

saberes, contudo considera esta forma de reconhecimento dos saberes deficiente, pois 

“nem todos tem diploma, embora cada um saiba alguma coisa”. Além do que, muitas 

pessoas têm o mesmo diploma, mas elas não possuem as mesmas competências, 

“sobretudo por causa de suas experiências diversas”, e, “os diplomas estão vinculados a 

universidades ou, no máximo, a Estados”, não havendo um “sistema geral de equivalência 

entre diplomas de países diferentes”. (1996, p. 90) 

Salienta ainda, (1996, p. 91), que “os diplomas não são compostos de elementos 

mais simples e reempregáveis numa outra sequencia de elementos qualquer”, pois não há 

um ponto de união entre estes códigos oficiais de reconhecimento dos saberes.  E que, 

“vários diplomas não formam uma unidade significante de nível superior, mas apenas uma 

justaposição bruta”.  

No livro Cibercultura17 (1999, p. 157), Lévy faz uma reflexão acerca do futuro 

dos sistemas de educação e de formação na cultura do ciberespaço, e para tal faz uma 

análise sobre a mutação contemporânea da relação com o saber. Sua análise resulta em  

três constatações.  

A primeira é sobre a velocidade de surgimento e de renovação dos saberes e 

savoir-faire: ”a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início de seu 

percurso profissional estará obsoleta no fim de sua carreira”. 

A segunda é sobre a nova natureza do trabalho, em que a transação de 

conhecimentos não para de crescer: “trabalhar, quer dizer, cada vez mais, aprender, 

transmitir saberes e produzir conhecimentos”.  

A terceira, é que o ciberespaço sustenta tecnologias intelectuais que amplificam 

e modificam muitas funções cognitivas humanas: “(...) memória (bancos de dados, 

hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos), imaginação (simulações), percepção 

                                                           
17 Este livro foi encomendado pelo Conselho Europeu, e é voltado para o fenômeno da cibercultura: definição 

e implicações culturais. (1999, p. 17) 
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(sensores digitais, telepresença, realidades virtuais), raciocínio (inteligência artificial, 

modelização de fenômenos complexos).“  

Dentro deste quadro, Levy (1999, p. 158), aponta a necessidade de duas 

grandes reformas nos sistemas de educação e formação.  

A primeira concerne à “aclimatação dos dispositivos e do espírito do EAD 

(ensino aberto e a distância) ao cotidiano e, ao dia a dia da educação, em que haja a 

facilidade de aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede, e o 

professor seja ”incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus 

grupos de alunos em vez de um fornecedor direto de conhecimentos.”  

A segunda reforma seria sobre o reconhecimento das experiências adquiridas, 

incluídos aí os saberes não-acadêmicos, pois sabemos que as pessoas aprendem nas 

suas atividades sociais e profissionais, e assim, adquirem diferentes competências e 

habilidades. Dessa forma, na medida em que a escola e a universidade perdem o 

monopólio da criação e transmissão do conhecimento, os sistemas públicos de educação 

poderiam orientar os percursos individuais no saber e “contribuir para o reconhecimento 

dos conjuntos de saberes pertencentes às pessoas”. (1999, p. 158).  

Seria na desterritorialização do conhecimento e na descentralização dos 

saberes que as reformas postuladas por Lévy seriam difundidas. 

Segundo Lévy (1999, p. 172), a questão maior da cibercultura, com relação à 

educação, é sobre “a transição de uma educação e uma formação estritamente 

institucionalizada”, como a escola e a universidade “para uma situação de troca 

generalizada dos saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, de reconhecimento 

autogerenciado, móvel e contextual das competências.”  

Continua sua explanação apontando que a demanda de formação passa por um 

período de crescimento quantitativo acompanhada por uma grande mutação qualitativa. As 

pessoas aceitam cada vez menos acompanhar cursos rígidos ou uniformes que não 

correspondem às suas expectativas e às suas necessidades específicas reais. Urge uma 

necessidade de diversificação e de personalização. (1999) 

 

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 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 
de aluno. (1999, p 172) 
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Conforme propõe Lévy (1999, p. 171), há necessidade de uma mudança 

qualitativa nos processos de aprendizagem, como por exemplo: acabar com as distâncias 

e transferir cursos clássicos para formatos hipermídia interativos. Considera que a 

aprendizagem cooperativa pode ser uma ótima opção, porque denota a visão da 

inteligência coletiva no âmbito educacional. Além disso, a competência do professor 

também deve deslocar-se para incentivar a aprendizagem e o pensamento, “torna-se um 

animador da inteligência coletiva dos grupos que estão a seu encargo”, centrar sua 

atividade no acompanhamento e na gestão das aprendizagens como o estímulo à troca 

dos saberes, a mediação relacional e o direcionamento personalizado dos percursos de 

aprendizagem. Sugere que, “o primeiro passo do movimento democrático do futuro poderia 

apenas visar a própria base da riqueza e da cidadania do mundo contemporâneo: saberes, 

habilidades, competências”. (2008, p. 25), 

Entretanto, argumenta que, a evolução do sistema de reconhecimento dos 

saberes deve acompanhar esta evolução do sistema de formação. Utilizar as novas 

tecnologias na educação e na formação sem alterar os mecanismos de validação das 

aprendizagens seria o mesmo que “inchar os músculos da instituição escolar” e, ao 

mesmo tempo, impedir o desenvolvimento dos sentidos e do cérebro desta instituição. 

“Paralelamente aos diplomas, é preciso imaginar modos de reconhecimento dos saberes 

que possam prestar-se a uma exposição na rede da oferta de competências e a uma 

conduta dinâmica retroativa da oferta pela demanda”. (1999, p. 175 e 176) 

Indica ainda, que as universidades devem considerar cada vez mais as 

necessidades dos estudantes, as quais dependem da demanda do mercado de trabalho, 

cada vez mais volátil e mutante. Isso se explica pela constante velocidade de renovação 

dos conhecimentos. (2001) Acrescenta que, não se refere apenas aos saberes técnicos, 

mas também os de cultura geral que são cada vez mais solicitados pelos empregadores. 

(2008) Além do mais, a parceria entre a indústria e a universidade parece ser o principal 

motor de aceleração dos conhecimentos. (2001) 

De acordo com Lévy (2001a, p. 87), nas universidades clássicas, o 

conhecimento é teórico e por isso mutilado, desorganizado pela separação das disciplinas. 

Ensina-se “o que as coisas deveriam ser”, mas os alunos “buscam compreender o mundo 

no qual vivem”. Em contrapartida, nos negócios e na verdadeira ciência, nos defrontamos 

“com a realidade tal qual ela é, experimentamos”. E é nessa experimentação que surgem 

as verdadeiras ideias.  
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Entendi melhor como funciona o capitalismo criando uma empresa de 
software do que consultando obras especializadas de ciência econômica. 
Explore o mundo por você mesmo. As suas próprias experiências são 
insubstituíveis e ninguém amará a sua vida em seu lugar. (2001a, p. 159) 

 

Além disso, aponta que, sobretudo, nos países pobres há a questão do custo do 

ensino. E, assim, a aprendizagem, a transmissão e a produção de conhecimentos não 

devem ser mais reservadas a uma elite, “diz agora respeito à massa de pessoas em suas 

vidas cotidianas e seus trabalhos.” Pois, “os indivíduos são levados a mudar de profissão 

várias vezes, (...) e a própria noção de profissão torna-se cada vez mais problemática”, 

Considera que “essa abordagem coloca em questão a divisão clássica entre período de 

aprendizagem e período de trabalho”, afinal aprendemos o tempo todo, e, questiona 

também “a profissão como modo principal de identificação econômica e social das 

pessoas.” (1999, p. 173) 

 Assinala que, se hoje existem muitas barreiras no acesso ao saber, isto se 

justifica claramente, pelo “fato de na Escola, na Universidade, as disciplinas estruturarem-

se como territórios”. Não podemos fixar fronteiras, “as comunidades de inteligências fogem 

ao Território, evadem-se até mesmo das redes da Mercadoria para um Espaço do saber 

que elas produzem pensando, sonhando, errando”. (1998c, p. 156) 

Lévy destaca que (1993, p. 161), “o sujeito transcendental é histórico, variável, 

indefinido, (...) é uma rede complexa na qual os nós biológicos são redefinidos e 

interfaceados por nós técnicos, semióticos, institucionais, culturais.” Dessa forma, (1998c) 

mesmo que eu possa aprender do outro, nunca saberei tudo o que ele sabe. E, se os 

outros são fonte de conhecimento, eu também sou, independente de qual seja a minha 

provisória posição social, e qual seja a sentença que a instituição escolar tenha 

pronunciado a meu respeito. Assim, também eu sou uma oportunidade de aprendizado 

para os outros. 

Reconhece que, todo ser humano possui muitas e diversas capacidades, mas 

em graus diferentes, “ninguém é inteligente ou estúpido como um todo”. (1993, p. 165) 

Conclui ainda que, não reconhecer a inteligência do outro, é não aceitar a sua identidade 

social, é como nutrir o ressentimento e a hostilidade da sua humilhação, é fomentar a 

frustração de onde surge a violência. (1998c) “Nenhum grande entardecer fará surgir o 

Espaço do saber, mas muitas pequenas manhãs.“ (1998c, p. 123)  

 Explica que “um saber alimentado, uma competência virtual que se atualiza, é 

uma resolução inventiva de um problema numa situação nova”. E questiona: como então 
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“avaliar a reserva de inteligência? Certamente não com um diploma. Como medir a 

qualidade em contexto? Não será usando um relógio”. (1996, p. 61) 

 

 

2.4 RUMO AO FIM DAS FRONTEIRAS 

 

 

De acordo com Lévy (2001b), nos próximos decênios do século XXI, mais de 

80% dos seres humanos acessarão o ciberespaço cotidianamente, e os diferentes 

processos de concepção, produção e comercialização estarão mergulhados no espaço 

virtual. Dessa forma, num ponto qualquer de uma grande cidade poderemos ter acesso a 

uma inteligência coletiva acumulada a séculos, da qual participam os mais diversos povos.  

Inteligência esta que concentra conhecimentos e envolve processos de cooperação.  

Uma das hipóteses fundamentais de Lévy é que “a inteligência coletiva aumenta 

ao mesmo tempo em que melhora a organização da cooperação entre os seres humanos.” 

Lembra que, etimologicamente, a palavra competição, tem origem latina competire, que 

significa “tender a um mesmo ponto”. Dessa forma, temos que convergir, como sugere a 

etimologia, “porque estamos engajados em um processo aberto de competição”. Para ele 

a competição (cooperativa) está na base de todas as formas de inteligência coletiva, pois 

“não há outras maneiras de aprender e descobrir senão testando um grande número de 

hipóteses, tentando diversos comportamentos, explorando vários ambientes”. 

Descentralizando assim, os processos que levam ao conhecimento. (2001a, p. 98 e 99) 

Na sua perspectiva, o ciberespaço será o lugar da criação e da aquisição de 

conhecimentos, das atividades de aprendizagem, de pesquisa e de lazer. Não importa que 

sejamos contra ou favor, estes são os indícios que apontam para o futuro, futuro este 

“cada vez mais marcado pelo mercado capitalista, a ciência e a técnica”, os quais 

“modelam o coletivo humano há pelo menos quatro séculos”. Assim, temos duas escolhas: 

ou denunciamos e criticamos ou tentamos compreender e dar-lhe um sentido. (2001a, p. 

57) 

Lévy esclarece que, se esforça em adotar uma atitude de enfrentamento, aberta 

para o movimento real, que está em fluxo de evolução e, tenta perceber e distinguir seu 

melhor sentido, para torná-lo evidente.  
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Não é senão nos inserindo, tanto intelectual quanto afetivamente, na 
corrente que nos leva, que poderemos orientá-la, tanto quanto for 
possível. Não se trata, evidentemente, de negar os aspectos caóticos e 
dolorosos da realidade: sofrimentos, conflitos, lutas de poder, exclusões, 
injustiças, miséria, desaparecimento de modos de vida e de cultura 
tradicionais, unidimensionalidade de uma visão banalmente econômica 
ou tecnocientífica do mundo...Mas o fato da realidade apresentar 
aspectos desprazerosos (e certamente abertos a muitas melhorias) não 
deve nos impedir de compreender sua significação e de viver plenamente 
sua riqueza. (2001a, p. 57)  

 

 

Para ratificar, enfatiza que o desejo da cibercultura seria a organização de um 

laço social baseado em interesses comuns, como o compartilhamento do saber, a 

aprendizagem cooperativa ou os processos abertos de colaboração, e não sobre relações 

de poder, ou relações institucionais, nem sobre links territoriais. A desterritorialização do 

conhecimento seria a própria base da cibercultura. (1999) 

Contudo, reconhece que as técnicas, presentes na cibercultura, implicam em 

diversos interesses: econômicos, financeiros e sociais. Mas argumenta que, a maior parte 

da crítica à cibercultura ou à tecnociência era progressista e visionária, e hoje se tornou 

conservadora, caminhando de costas para o futuro, “trabalha mais para ampliar o 

ressentimento e o ódio do que para promover uma visão positiva do futuro.” (2001a, p. 57), 

O processo normal de expansão do mundo humano, segundo Lévy, tem início 

com as idéias, entretanto essa expansão é sempre acompanhada, a curto ou longo prazo, 

do aspecto econômico. A atração pelo ganho é muito forte na espécie humana, e a leva a 

explorar e, “a institucionalizar, a solidificar, a materializar e a comercializar o espaço aberto 

pelos inventores.” Contudo, a inteligência coletiva nasce de processos de cooperação 

competitiva, em que as idéias abrem um largo espaço, e onde as explorações poderão ser 

numerosas e abundantes, mas baseadas nas capacidades cooperativas dos agentes 

concorrentes. (2001a, p. 61) 

Lévy explica que, os princípios que orientaram o crescimento inicial do 

ciberespaço foram a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência 

coletiva. Mas alerta que, o ciberespaço não é determinante para a inteligência coletiva, ele 

apenas propicia um ambiente favorável, à interconexão. E, talvez seja o espaço, onde a 

pulsação é mais forte, pois “as relações on-line não excluem as emoções fortes.“ (1999, p. 

128) 
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No entender de Lévy, a comunicação entre os homens expande-se e multiplica-

se na interconexão entre as informações que explodem hoje no ciberespaço. E quanto 

mais nos conectamos, viajamos, no planeta ou nos livros, ou na sociedade ao nosso redor, 

mais o nosso espírito se abre. Para ele, há uma intensa relação entre a comunicação 

interna (o grau de sensibilidade a si próprio) e a riqueza das experiências do mundo 

externo. (2001a, p. 45) 

 

Quanto mais um ser está conectado com o interior, mais vasto é seu 
campo de interação, mais rica é sua experiência, mais ele é capaz de 
aprender (isto é, de aumentar seu mundo), mais ele está conectado com  
o exterior. Devemos nos inserir, tanto intelectual quanto afetivamente 
para podermos orientar, temos que dar um sentido a esse movimento ao 
invés de apenas difamá-lo, tentar “reconciliar meus semelhantes com seu 
próprio mundo e, assim ajudá-los a viver. (2001a, p. 59) 

 
 

Pierre Lévy manifesta sua previsão sobre o ciberespaço como “uma meditação 

coletiva do espírito humano”. Coloca o ciberespaço como um “meio de se reunir consigo 

mesmo”, além de interligar todos os habitantes do planeta, em um tipo de “cidade 

universal”, em que todo mundo se torna vizinho, mas também faz “convergir todos os 

empreendimentos humanos”. Para ele, “o ciberespaço será o principal ponto de apoio de 

um processo ininterrupto de aprendizagem e de ensino da sociedade por si mesma”, onde 

“todas as instituições humanas irão se entrecruzar e convergir para uma inteligência 

coletiva sempre capaz de produzir e explorar novas formas”. (2001a, p. 152) 

Considera que, a genuina educação funde todas as disciplinas em um processo 

de aprendizagem maior, onde o autoconhecimento é tão importante quanto o 

conhecimento do mundo. “Um conhecimento de si que finalmente nos leva a perceber que 

somos, todos juntos, uma consciência iluminando um mundo”. (2001a, p. 156) Dessa 

forma, a única finalidade da educação seria dar à consciência humana uma maior 

dimensão e expansão: liberdade e amor por todas as formas e todos os seres. (2001a) 

Acredita que, o conhecimento verdadeiro conduz o ser humano em direção à 

liberdade e à responsabilidade. E, que o conhecimento “é aquilo no qual estamos desde a 

origem: a consciência”. Pois, a ação autêntica que vem do coração é feita em consciência. 

(2001a, p. 161) Assinala que, o ser humano sempre “se envolve em uma atividade de 

conhecimento, de aprendizado”, a cada vez que ele “organiza ou reorganiza sua relação 

consigo mesmo, com seus semelhantes, com as coisas, com os signos, com o cosmo”. 

(1998c, p. 121) 
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Aponta ainda que, a totalidade das pesquisas e todas as evoluções 

cosmofísicas, biológicas, culturais ou pessoais, pertencem a “uma só expansão universal 

da consciência”. E, que o big-bang físico ficou para trás. Agora a liberdade do ser humano 

deve conduzi-lo a um big-bang espiritual, para transportá-lo à dimensão do amor. As 

ferramentas, as organizações econômicas, os regimes políticos, os estilos de educação, 

os modos de organização e as práticas espirituais que puderem contribuir da melhor forma 

em prol da abertura onidirecional do espírito e da atualização serão as formas escolhidas 

pelo desenvolvimento, pela história e pela nossa liberdade. (2001a, p. 189) Lévy considera 

que, as maneiras de alcançarmos a evolução serão mediadas pelos computadores e redes 

informacionais, inseridos no livre mercado, em uma democracia planetária de 

desenvolvimento humanista, do ser integral. Onde as cooperações competitivas favoreçam 

a inteligência coletiva e o caminho para a benevolência. (2001a) 

Em sua análise, ressalta que “quanto menos estamos em contato com nós 

mesmos, mais estreito fica o mundo em que vivemos e mais nos inquietam os 

acontecimentos e os seres humanos”. Assim “conhecer a si mesmo é condição 

indispensável para conhecer e compreender os outros”, pois “o conhecimento de si, da 

vida e do mundo são o mesmo e único conhecimento” (2007, p. 153 e 154), em que “cada 

alma é uma letra particular e insubstituível do grande hipertexto” (p. 205) e “a emoção é 

nossa interface com o mundo”, pois “se nossa alma tivesse pele, seu toque seria a 

emoção”. (p. 46) 

Para Pierre Levy (2007, p. 19), o seu estudo sobre as questões humanas e 

sobre a tentativa de entender as coisas do mundo “traz a marca de uma completa 

transformação interior”, pois aprendeu que é necessário também conhecer-se a si mesmo 

e realizar o autoconhecimento como uma descoberta. Estes estudos, que alguns críticos 

definem, pejorativamente, como “auto-ajuda”, unem o aspecto humano ao aspecto 

tecnológico. “Saber, no sentido mais fundamental, é experimentar, encontrar, conhecer o 

gosto e a textura do amor”. (2007, p. 62) 

 

É grande a tentação de condenar ou ignorar aquilo que nos é estranho. É 
mesmo possível que não nos apercebamos da existência de novos 
estilos de saber, simplesmente porque eles não correspondem aos 
critérios e definições que nos constituíram e que herdamos da tradição. 
(1993, p. 117)  
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Lévy e Authier descrevem uma situação extrema para exemplificar que o saber é 

uma extensão do ser.  

 

O pelotão de execução se apronta para me executar. Minha situação é 
desesperadora...Em alguns segundos tudo volta: meus primeiros passos, 
minhas primeiras palavras, meus amores, as pessoas e as paisagens 
que conheci, os ofícios que pratiquei, os combates que conduzi, os 
cantos que me ninaram, tudo o que marcou minha vida e que faz dela 
uma existência singular. Talvez alguma informação, algum hábito 
esquecido, algum saber metido nas dobras do tempo poderia, na 
situação crítica em que me encontro, salvar-me. (...) Mas por que seria a 
minha história, do começo ao fim, que me voltaria e não apenas o que 
sei? Porque toda a minha vida está impregnada de saber. Porque a linha 
da existência está sempre duplicada por uma linha do conhecimento que 
a recruza, a desposa e a ilumina. (2008, p. 99)  

 

Conforme Lévy (2001a, p. 154), a partir do momento que um espaço foi 

descoberto na cultura, pode ser explorado e conquistado pelas pessoas. A educação, ou 

aprendizagem, “é uma atualização da cultura”, no sentido de seu ato “exploratório, 

consciente e deliberado”. Tudo o que nos habita termina por exprimir-se “na ecologia da 

experiência”, através da qual realizamos nossa evolução. “O interior e o exterior trocam 

continuamente seus lugares na dialética da experiência pessoal e da consciência coletiva”. 

(p. 166) Não apenas “os outros” fazem parte de nós, mas também nós somos parte dos 

outros. (p. 171) 

 

 

2.5 ALGUMAS OBJEÇÕES ÀS TEMÁTICAS DA OBRA DE PIERRE LÉVY 

 

 

Ribeiro no artigo A cibercultura de Pierre Lévy (www.revistacriacao.net) coloca 

que “a maior critica que pode ser feita ao infofilósofo francês é o fato dele adotar uma 

perspectiva utilitarista da Internet”. Embora Pierre Lévy apresente a tecnologia como 

indício de uma mutação antropológica (1998a), ele não discute os efeitos militares das 

novas tecnologias, o que segundo Ribeiro é lamentável, pois a desterritorialização nos leva 

a reconsiderar os conceitos de nacionalidade, território e soberania e, portanto, não 

podemos excluir esta abordagem. Afinal, estas três questões referem-se diretamente às 

relações dos Estados com os povos que estes representam, ou pretendem representar. 
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Para exemplificar, Ribeiro lembra que ao longo do ataque americano à Sérvia, poderíamos 

ter acesso à versão dos fatos, de ambos os lados, utilizando computadores localizados na 

Europa ou nos EUA, e que, de certa forma, os americanos com seus aliados também 

cooperavam com o esforço de guerra inimigo.  

Rudiger (2007, p 101) na sua análise sobre as teorias da cibercultura aponta que 

para Lévy, o entendimento da cibercultura, além de estar vinculado a “Prometeu”, o deus 

da mitologia grega que lutou pelo bem estar dos homens, também “é fruto da composição 

dialética do pensamento tecnológico com um humanismo iluminista carente de autocrítica”.   

 

Lévy parece a nós o iluminista incapaz de ver que a marcha da história 
também é pontuada de escuridão, que o potencial cognitivo contido na 
tecnologia de informação é agenciado pelos sistemas de poder que 
regulam o curso da tecnocultura. (RUDIGER, 2007, p. 102) 

 

Avalia como utópicas as declarações de Lévy (1999, p. 208) sobre estar 

“profundamente convencido” sobre o que seja “o melhor uso possível das tecnologias 

digitais” com relação a “permitir que os seres humanos conjuguem suas imaginações e 

inteligências a serviço do desenvolvimento e da emancipação das pessoas”. (RUDIGER, 

2007, p. 105). Acrescenta que, o voluntarismo de Lévy carece de reflexão, e é limitado, 

porque a abertura do ciberespaço “tende cada vez mais a ser reduzida pelas forças 

políticas e econômicas dominantes mais organizadas”. E, que o problema com Lévy seria 

“a falta de visão crítica e a concepção idealizada”, pois para Lévy, “a conexão é um bem 

em si” (LÉVY, 1999, p. 127), que veicula por si só os valores da autonomia individual e da 

abertura para a alteridade. (RUDIGER, 2007, p. 102, 104 e 105)  

Para Rudiger (2007, p. 100), a inteligência coletiva em que Lévy acredita, “é uma 

inteligência sem sujeito, porque existe apenas como possibilidade virtual ou 

fantasmagórica do ciberespaço”. As análises de Pierre Lévy “apresentam um déficit 

histórico que parece de impossível pagamento”, e “as esperanças postas por ele no 

ciberespaço só podem ser entendidas, na melhor das hipóteses, como utópicas”. 

Assinala que, em alguns escritos de Lévy, “a vocação de pequeno empresário e 

redator de catecismos new age prepondera amplamente sobre a de pesquisador em 

atitude reflexiva sobre a cibercultura”. (RUDIGER, 2007, p. 100) 

Este autor, apesar de considerar o pensamento de Lévy como tendo “um bom 

senso teórico”, principalmente em seus primeiros textos, avalia como “tolices” 

determinadas colocações de Lévy, (abaixo citadas para exemplificar), a respeito da ligação 
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do aspecto humano com a tecnologia, pois argumenta que os fatos “revelam o crescente 

controle e exploração do ciberespaço pelo poder econômico organizado” (RUDIGER, 

2007, p. 101)  

 

O desenvolvimento da inteligência coletiva da humanidade é uma 
ascensão do amor, uma ascensão de interesse pelo mundo, uma 
ascensão de criatividade que faz expandir e multiplicar a inteligência das 
formas em todas as direções da cultura, da natureza, do real e do virtual. 
(LÉVY, 2001a, p. 188) 

A história é a aventura da consciência [...] O retraimento das distâncias 
que se observa no planeta há alguns séculos manifesta o esforço que 
cada consciência faz para se reunir a ela mesma. Pois, é somente nas 
consciências (no universo do sentido, do desejo e da ação) que o espaço 
se retrai graças aos meios de transporte e de comunicação; no mundo 
“exterior” os pontos estão sempre à mesma distância. (LÉVY, 2001a, p. 
42)  

 

No tocante ao impacto das novas tecnologias na cultura, Postman (1994, p 87), 

em sua análise, conceitua tecnopolio, como um termo utilizável para uma cultura “cujas 

teorias disponíveis não oferecem orientação sobre o que é informação aceitável no terreno 

moral”. Alerta sobre a possibilidade de gerar pessoas passivas e alienadas: “O meio em 

que floresce o tecnopolio é um meio em que foi cortado o elo entre a informação e o 

propósito humano” onde “a informação aparece de forma indiscriminada, dirigida a 

ninguém em particular, em enorme volume e em altas velocidades, e desligada de teoria, 

sentido ou propósito.” (p. 78) 

Postman (1994, p 123 e 124) evidencia ainda, que as novas tecnologias alteram 

a ordem natural das coisas, mudando os hábitos e o sentido do que é real. “A tecnologia 

do computador serviu para fortalecer o domínio do tecnopolio, para fazer as pessoas 

acreditarem que inovação tecnológica é sinônimo de progresso humano”.  Observa ainda 

que ”desvalorizamos a capacidade humana singular de ver as coisas como um todo, em 

todas as suas dimensões psíquicas, emocionais e morais, e a substituímos pela fé nos 

poderes do cálculo técnico”.  

Exponho, a partir deste momento, as objeções lançadas, diretamente, ao 

pensamento de Lévy, de dois autores, franceses, seus contemporâneos: Jean Baudrillard, 

sociólogo e filósofo francês, falecido em março/2007, e Paul Virilio, filósofo e urbanista 

francês. Estes filósofos enfatizam os limites e perigos do ciberespaço, e os movimentos de 
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virtualização que nele estão presentes.  Detém-se, respectivamente, sobre os conceitos de 

"desrealização", e "implosão do espaço-tempo".  

Baudrillard tem idéias que contrastam radicalmente com as de Pierre Lévy, 

sobre a noção de virtual. Baudrillard considera a abundância de informações como um dos 

fatores responsáveis pelo mundo hiper-realista que vivemos 

 

Toda essa interrogação sobre o virtual torna-se hoje ainda mais delicada 
e mais complexa por causa do extraordinário blefe que a cerca. O 
excesso de informação, o forcing publicitário e tecnológico; a mídia, o 
deslumbramento ou o pânico – tudo concorre para uma espécie de 
alucinação coletiva do virtual e de seus efeitos. Windows 95, Internet, as 
auto-estradas da informação, tudo isso é já e cada vez mais consumido 
por antecipação, no discurso e no fantasma. Talvez seja uma maneira de 
curto-circuitar os seus efeitos fazendo-os transbordar na imaginação? 
Mas disso não estamos seguros. O blefe e a intoxicação não fazem eles 
mesmos parte do virtual? Nada sabemos disso. (BAUDRILLARD, 2003, 
p. 75). 

 

Para ele esta abundância de informações confunde e inverte papéis, podendo 

ocasionar um deslumbramento coletivo em diferentes áreas 

 

Vídeo, tela interativa, Internet, realidade virtual: a interatividade nos 
ameaça de toda parte. Por tudo, mistura-se o que era separado; por 
tudo, a distância é abolida, entre os sexos, entre os pólos opostos, entre 
palco e platéia, entre os protagonistas da ação, entre sujeito e objeto, 
entre o real e seu duplo. Essa confusão dos termos e essa colisão dos 
pólos fazem com que em mais nenhum lugar haja a possibilidade do 
juízo de valor: nem em arte, nem em moral, nem em política. Pela 
abolição da distância do „pathos da distância‟, tudo se torna irrefutável 
(BAUDRILLARD, 2003, p. 145). 

 

Jean Baudrillard evidencia uma preocupação pelo que ele chama de “hiper-real”, 

o qual termina por esvaziar o real e, a vida é então sentida, antecipadamente, pelo mundo 

virtual. “A simulação já não é a simulação de um território, de um ser referencial, de uma 

substância. É a geração pelos modelos de um real sem origem nem realidade [...]. É agora 

o mapa que precede o território...” (BAUDRILLARD, 1997, p. 8).  

A Internet, para Baudrillard, representa o fim da comunicação, além do que, este 

considera os conteúdos da Web como fragmentados e nulos 

 

Há no ciberespaço a possibilidade de realmente descobrir alguma coisa? 
Internet apenas simula um espaço de liberdade e de descoberta. Não 
oferece, em verdade, mais do que um espaço fragmentado, mas 
convencional, onde o operador interage com elementos conhecidos, sites 
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estabelecidos, códigos instituídos. Nada existe para além desses 
parâmetros de busca. Toda pergunta encontra-se atrelada a uma 
resposta pré-estabelecida. Encarnamos, ao mesmo tempo, a 
interrogação automática e a resposta automática da máquina. 
Codificadores e decodificadores – nosso próprio terminal, nosso próprio 
correspondente. Eis o êxtase da comunicação. (BAUDRILLARD, 2003, p. 
148). 

 

Em contrapartida, para Lévy a Internet é uma rede propagadora de uma nova 

cultura, a cibercultura. E, ela não substitui o real e não, necessariamente, leva as pessoas 

a abandonar o real e viver apenas um mundo hiper-real.  

Paul Virilio considera que, o principal problema das novas tecnologias da 

comunicação consiste na eliminação do espaço de separação entre as pessoas, e não no 

seu isolamento. (VIRILIO, 2001) 

Comenta que a Internet é a ilusão da cibernética e esta é a maior de todas as 

tiranias. Adverte que não podemos pensar “a internet sem o advento da cibernética”, pois 

a informática é uma coisa e a cibernética, outra. “A colocação da informática em rede 

desemboca na cibernética, ou seja, em sistemas de condicionamento radicalmente 

terrorista num certo tempo”. E, que “já existe a tentação de usá-los para controle social”.  

 

(...) o fechamento no cibermundo começa a ser sentido como um 
incômodo. No começo, o cibermundo aparecia como um universo sem 
fim informal, imaterial e, logo, sem limites. Hoje sabemos que existem 
limites, os quais são agora percebidos como asfixia, como 
condicionamento. (VIRILIO, 2001) 

 

Virilio não se diz contra a internet, mas contrário aos que a colocam como 

libertária, e consideram o cibermundo como o “espaço de uma vida livre e sem lei”. Aponta 

que as novas tecnologias cooperam com a produção da “aldeia global” e da “asfixia por 

falta de espaço”.  Complementa que “precisamos civilizar a internet”, pois “a anarquia 

nunca foi a civilização”, mas “sempre foi a guerra de todos contra todos e a vitória do mais 

forte”. Considera que a demonstração dos limites de uma técnica é o acidente, pois 

“quando se inventa o navio, inventa-se também o naufrágio. Não é preciso demonstrar que 

o navio afunda. Isso se faz por si. (VIRILIO, 2001) 

Para este autor, o movimento geral de virtualização é a principal causa do que 

ele chama de "implosão do espaço-tempo", em que as relações interpessoais fundadas 

nos laços de vizinhança e comunidade são afetadas, além de um gradual 
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desaparecimento, do que hoje constitui a cidade, em suas referências históricas, 

arquitetônicas e simbólicas. (VIRILIO, 1993, p. 59) 

Em entrevista à revista Famecos, Virilio fez a seguinte declaração sobre Pierre 

Lévy  

 
Surpreendeu-me o seu lado guru da internet, um aspecto sectário que 
eu, até então, desconhecia nele, como se não fossêmos livres para 
criticar a internet. Que significa isso? Somos livres para ser contra ou a 
favor. (...) Eu sou um homem livre e considero que somos todos livres 
para ter expectativas em relação à internet. (...) Acho que ele se deixou, 
infelizmente, arrastar para o terreno do delírio, um delírio de 
interpretação nefasto a respeito da cibernética e de temas adjacentes. 
Com isso, Lévy desperdiça o seu talento. (VIRILIO, 2001) 

 

A diferença básica entre o pensamento de Baudrillard e Virilio, e o pensamento 

de Lévy, é que os primeiros colocam ênfase nos aspectos negativos da tecnologia, e Lévy 

evidencia os positivos em detrimento dos negativos. Na obra “Cibercultura”, no capítulo 

destinado a tratar das críticas e problemas atribuídos à Internet, Lévy menciona Baudrillard 

quando se refere aos autores que desenvolvem “análises sombrias” e “que tomam a ficção 

científica como real”. 

 

[...] infelizmente o próprio Baudrillard imita o radicalismo situacionista [...] 
No espetáculo, a única participação possível é o imaginário. Ora o 
ciberespaço propõe um estilo de comunicação não-midiática por 
construção, já que é comunitário, transversal e recíproco” (LÉVY, 1999, 
p. 224). 

 

Entretanto, Lévy, nesta mesma obra Cibercultura (1999), também levanta alguns 

entraves sobre as diferentes questões do ciberespaço: 

Sobre a interatividade, assinala que esta, é muito mais um problema. Pois de 

“característica simples e unívoca atribuível a um sistema específico”, ela torna-se “a 

necessidade de um novo trabalho de observação, de concepção e de avaliação dos 

modos de comunicação”. (p. 82) 

Com relação ao ciberespaço, este “se constrói em sistema de sistemas, mas, 

por esse mesmo fato, é também o sistema do caos”. Sendo a “encarnação máxima da 

transparência técnica”, abriga, pelo crescimento sem freio, “todas as opacidades do 

sentido”. Lévy chama de “universal sem totalidade” ao referir-se ao ciberespaço, pois esse 

“sistema da desordem” possui uma transparência labiríntica, a qual constitui “a essência 

paradoxal da cibercultura”. (p. 111) 
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Sobre a sobreposição do virtual ao real afirma que “a cibercultura se tornará 

provavelmente o centro da gravidade da galáxia cultural do século XXI”, mas que “a 

proposição segundo a qual o virtual irá substituir o real, ou que não poderemos mais 

distinguir um do outro” não é senão “um jogo de palavras malfeito, que desconhece quase 

todos os significados do conceito de virtualidade”. (p. 219) 

Com relação ao desaparecimento das outras mídias pela supremacia da 

Internet, Lévy aponta que nem todos os dispositivos de comunicação e nem os modos de 

conhecimentos, substituirão os modos anteriores, mas, simplesmente, irão influenciá-los, 

ou até direcioná-los a encontrar, deliberadamente, seu “nicho” dentro da nova ecologia 

cognitiva. (p. 218) 

A respeito da inteligência coletiva, pondera que esta “constitui mais um campo 

de problemas do que uma solução”, e questiona se ela é “um modo de coordenação eficaz 

na qual cada um pode considerar-se como um centro?” Aponta, ainda, que existem 

rupturas no projeto e na prática da inteligência coletiva, como por exemplo, se ele “é 

dinâmico, autônomo, emergente, fractal ou é definido e controlado por uma instância que 

se sobrepõe a ele?” (p. 131) 

Paul Virilio e Baudrillard, em suas críticas sobre a Internet apontam para a 

emergência de um cyberfascismo.  Indagado, em relação a essas críticas, Lévy comenta 

 

Esses intelectuais fazem parte de uma época em que uma casta de 
homens cultos detinha o monopólio do saber e do conhecimento. A 
Internet é uma prova contundente de que eles perderam o poder que 
detinham. Temos informação e conhecimento disponível, hoje, numa 
escala, que para eles é desmedida. Eles não são mais os meios 
privilegiados de transmissão do conhecimento. No entanto, tenho certeza 
de que não entendem nada de Internet. Virilio nunca viu um correio 
eletrônico na vida! Suas críticas são críticas de quem está apavorado 
com a nova realidade. Navegar é deixar-se levar pela rede. É essa 
liberdade que intelectuais como Virilio identificam com a barbárie e não 
podem tolerar. (LÉVY, 2000) 

 

A divergência de idéias de Lévy e, Baudrillard e Virilio está expressa na 

introdução da obra de Lévy: “O que é virtual?” 

 

Deve-se temer uma desrealização geral? Uma espécie de 
desaparecimento universal, como sugere Jean Baudrillard? Estamos 
ameaçados por um apocalipse cultural? Por uma aterrorizante implosão 
do espaço-tempo, como Paul Virilio anuncia há vários anos? Este livro 
defende uma hipótese diferente, não catastrofista: entre as evoluções 
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culturais em andamento nesta virada do terceiro milênio – e apesar de 
seus inegáveis aspectos sombrios e terríveis -, exprime-se uma busca da 
hominização. (LÉVY, 1996, 11).  

 

Lévy é considerado mais um otimista do que um sonhador, pois vislumbra uma 

série de problemas na construção e expansão do ciberespaço. Mas, contrariamente a 

outros autores, (expostos acima), procura encontrar alternativas para solucionar os 

problemas e as questões, e evidenciar mais, os benefícios que daí poderiam advir.  

Para Lévy, estamos caminhando para uma encruzilhada em que, uma direção 

aponta para a reprodução do já estabelecido e da massificação e, em outra há a 

possibilidade de acompanharmos as tendências mais positivas da evolução em curso, e 

assim, criarmos um projeto de civilização baseado nos coletivos inteligentes, num 

restabelecimento do vínculo social, por meio de “trocas de saber, reconhecimento, escuta 

e valorização das singularidades”, em prol de uma democracia mais direta e mais 

participativa, e, de um enriquecimento das vidas individuais, numa “invenção de formas 

novas de cooperação aberta para resolver os terríveis problemas que a humanidade deve 

enfrentar, disposição das infra-estruturas informáticas e culturais da inteligência coletiva”. 

(LÉVY, 1996, p. 118). 
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CAPÍTULO 3 DESTERRITORIALIZANDO O CONHECIMENTO E 

DESCENTRALIZANDO O SABER 

 

 

O território é um espaço instituído, organizado e estável. A desterritorialização é 

uma saída de um suposto território, que pressupõe uma reterritorialização. (DELEUZE e 

GUATTARI, 2001). Assim sendo, a desterritorialização do conhecimento oportuniza a 

criação de novos territórios mais abertos e acessíveis, onde se abandona, mas não se 

aniquila o território anterior. Os primeiros levaram milênios para modificarem-se, em 

contrapartida os novos territórios são móveis, descontínuos e flexíveis.  

 

Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e 
os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território 
pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema 
percebido no seio da qual um sujeito se sente “em casa”. O território é 
sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é 
o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, 
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de investimentos, 
nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos [...] 
(GUATTARI e ROLNIK, 1986, p. 323). 

 

O território equivale a uma apropriação, já a desterritorialização, em princípio, é 

uma insubordinação ao território instituído. A desterritorialização pode ser considerada 

como um dos traços da chamada sociedade pós-moderna, marcada pela mobilidade, pelos 

fluxos e pelo desenraizamento. “O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, 

engajar-se em linhas de fuga e até sair do seu curso e se destruir”. (GUATTARI e ROLNIK, 

1986, p. 323). 

Na configuração atual da desterritorialização do conhecimento, as práticas 

educacionais rompem os padrões tradicionais, e descentralizam os saberes através de 

processos tecnológicos e interativos, mediados pelo ciberespaço. Nesta disposição, não 

há centro ou a centralidade é instável. Os conceitos também possuem uma hierarquia 

móvel, estão interligados, em rede, e pressupõem interatividade, cooperação, 

adaptabilidade e auto-organização. Essas redes descentralizam a própria produção de 

conhecimentos, e propõem centros, que estão em constante conectividade e mobilidade.   
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Assim sendo, essa mobilidade pode contribuir para a efetivação de uma 

aprendizagem baseada na criatividade, na descoberta, na cooperação, e não na 

competitividade. Contudo, estamos em uma sociedade de base capitalista, e alicerçada 

em princípios competitivos, e ainda não sabemos como equacionar esta nova 

configuração. Fazem-se necessários estudos e discussões, de toda a sociedade, para 

encontrarmos uma melhor integração destes novos processos.  

Neste capítulo, contraponho as metáforas de árvores, expostas no primeiro 

capítulo, ao conceito de rizoma dos filósofos Deleuze e Guatari. O pensamento em rede ao 

pensamento arborescente. Apresento, ainda, a partir das idéias e conceitos de Pierre 

Lévy, e de outros autores, alguns caminhos possíveis para a educação deste século XXI: a 

comunicação enquanto alicerce, as contribuições das novas tecnologias de informação e 

comunicação como auxiliares e, a educação como formação para vida. 

Para finalizar, levanto, de que forma, as idéias de Lévy podem contribuir para 

uma educação mais condizente com a perspectiva do futuro. 

 

 

3.1 AS METÁFORAS DE ÁRVORES 

 

 

No capítulo 1 descrevi três metáforas de árvore para contextualizar as 

mudanças de concepção sobre a produção do conhecimento. A árvore pressupõe as 

raízes como a unidade principal, o eixo. As raízes dão origem a raízes secundárias que se 

bifurcam em galhos. Assim, a metáfora de árvore remete a centros de poder e a estruturas 

e relações de hierarquia.  

A metáfora da árvore é a expressão do paradigma epistemológico clássico da 

ciência, numa disposição que inclui todas as manifestações do saber. Ao estabelecer uma 

relação da ciência com a natureza, coloca-se a ciência como pertencente ao mundo 

regular natural, e desestimulam-se as mudanças e variações. Sobre esta estrutura 

hierárquica é que a ciência universal pretendeu sustentar sua autoridade epistêmica. 

Contudo, a “árvore do saber” de Descartes não floresceu na epistemologia da 

desterritorialização do conhecimento. 

Segundo os filósofos Gilles Deleuze e Felix Guatari (2009, p. 26), “os sistemas 

arborescentes são sistemas hierárquicos que comportam centros de significância e de 
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subjetivação, autômatos centrais como memórias organizadas”. Instituições e aparelhos 

de poder, como o Estado, a escola e a fábrica, se organizam de forma arborescente. 

Em contraposição às metáforas de árvores, Gilles Deleuze e Felix Guatari 

apresentaram o conceito de rizoma em 1995. O rizoma é um modelo de construção do 

pensamento onde os conceitos não estão hierarquizados e não partem de um ponto 

central, de um centro de poder ou de referência aos quais os outros conceitos devem se 

remeter. Ele não tem começo nem fim, mas um meio pelo qual ele cresce e transborda. 

Dessa forma um rizoma não pode ser legitimado por nenhum modelo estrutural ou 

gerativo.  

 
A árvore e a raiz sempre se fixam a um ponto, a uma ordem.  [...] Há 
sempre algo de genealógico numa árvore, não é um método popular. Ao 
contrário, um método de tipo rizoma é obrigado a analisar a linguagem 
efetuando um descentramento sobre outras dimensões e outros 
registros. (DELEUZE e GUATTARI, 2009, p. 15 e 16) 

 

Na formação rizomática há somente linhas, não há pontos ou posições como se 

verifica numa estrutura em árvore, numa raiz. Um ponto qualquer se conecta a outro ponto 

qualquer, e cada um de seus traços não, necessariamente, remete a traços da mesma 

natureza. O rizoma funciona através de encontros em um mapa de multiplicidades. Como 

um mapa, ele é aberto, conectável em todas as suas dimensões, é desmontável, 

reversível e susceptível de receber modificações constantemente. “O mapa não reproduz 

um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói”. O rizoma não se deixa 

reconduzir nem ao uno nem ao múltiplo, e pode adaptar-se a montagens de qualquer 

natureza. Pode, ainda, ser preparado por um indivíduo, um grupo, ou uma formação social. 

(DELEUZE e GUATTARI, 2009, p. 22) 

A circularidade cognitiva proveniente da “árvore de conhecimento” de Maturana 

e Varela estabelece uma conexão com o processo rizomático. Entretanto, a perspectiva 

adotada, por estes cientistas, coloca o conhecimento em uma dependência epistemológica 

circunstancial. 

Um rizoma pode ser rompido, quebrado em qualquer lugar, contudo sempre 

prossegue a partir de uma de suas linhas de segmentariedade, segundo as quais, “ele é 

estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc.; mas também 

compreende linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar” (DELEUZE e 

GUATTARI, 2009, p. 18).  
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Em contrapartida, a lógica da árvore é uma lógica do decalque e da reprodução. 

“A árvore articula e hierarquiza os decalques, os decalques são como folhas da árvore”. A 

estrutura em árvore decalca algo que já está feito, a partir de um eixo de suporte e de uma 

estrutura que reproduz os seus códigos. (DELEUZE e GUATTARI, 2009, p. 21) 

 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, 
entre as coisas, inter-ser.  A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 
unicamente aliança. A árvore impõe o verbo “ser”, mas o rizoma tem 
como tecido a conjunção “e...e...e...”. (DELEUZE e GUATTARI, 2009, p 
37)  

 

Entretanto, segundo Deleuze e Guatari (2009, p. 24), “no coração de uma 

árvore, no oco de uma raiz ou na axila de um galho, um novo rizoma pode se formar”. 

Assim, a proposta rizomática se contrapõe, sem negar, o pensamento arborescente. Há 

uma relação entre as duas propostas, onde uma transpassa a outra e modifica a sua 

natureza.  

Depreende-se assim, que, mesmo no rizoma, podem existir segmentos que vão 

endurecer e tornar-se árvore, e na árvore pode acontecer a formação de um rizoma.   

 
O que conta é que a árvore-raiz e o rizoma-canal não se opõem como 
dois modelos: um [a árvore] age como modelo e como decalque 
transcendente, mesmo que engendre suas próprias fugas; o outro [o 
rizoma] age como processo imanente que reverte o modelo e esboça um 
mapa, mesmo que constitua suas próprias hierarquias, e inclusive ele 
suscite um canal despótico. (DELEUZE e GUATTARI, 2009, p. 21) 

 

O rizoma é um caule e está em crescimento constante, perpassando diferentes 

pontos. Mas, a faculdade de propiciar sempre múltiplas entradas, é uma das mais 

importantes características do rizoma. Pois, como coloca Deleuze e Guatari (2009, p. 25), 

”o pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria enraizada nem 

ramificada”. 

Há uma forte relação entre o ciberespaço e o conceito de rizoma estabelecido 

por Deleuze e Guattari. Os rizomas se ramificam e se reticulam, num intenso processo de 

desterritorialização do conhecimento e descentralização dos saberes, numa 

reterritorialização das relações sociais.  

Muito embora, o projeto das “árvores de conhecimentos” de Lévy e Authier 

esbocem a figura de uma árvore, ele se ramifica numa perspectiva rizomática, e propicia 

múltiplas entradas numa descentralização de saberes. 
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O sistema rizomático, em que se transformou a construção de conhecimentos 

através do ciberespaço, rompe a hierarquização de conceitos. Não há um único ponto fixo 

como porta de entrada, as conexões são estabelecidas a partir de qualquer lugar do 

planeta e, a partir de qualquer estágio do conhecimento. Conforme coloca Lévy  

 
A rede não tem centro, ou melhor, possui permanentemente diversos 
centros que são como pontas luminosas perpetuamente móveis, saltando 
de um nó a outro, trazendo ao redor de si uma ramificação infinita de 
pequenas raízes, de rizomas, finas linhas brancas esboçando por um 
instante um mapa qualquer com detalhes delicados, e depois correndo 
para desenhar mais à frente outras paisagens de sentido. (LÉVY, 1993, 
p.26) 

 

Dessa forma, a construção de conhecimentos, numa perspectiva rizomática, se 

apresenta como uma produção singular a partir de múltiplos referenciais, e possibilita um 

acesso diferenciado às diversas áreas do saber. Oportuniza a realização de um processo 

educacional mais de acordo com a contemporaneidade, onde os resultados não estão 

postos de antemão. Onde não há uma necessidade de recuperar uma ligação, uma 

unidade perdida, pois a realidade se põe como fragmentada e múltipla. As áreas do saber 

são consideradas horizontes sem fronteiras, admitindo caminhos não percorridos e trajetos 

inusitados.  

É o rizoma (fig. 5) que deve caracterizar a nova forma de relação com o saber, 

permitindo processos de desterritorialização de conhecimentos e descentralização de 

saberes, numa reterritorialização de abertura a múltiplas entradas, que deverá estar 

presente nas escolas democráticas deste novo século. 

Não poderia deixar de mencionar os aspectos mais sombrios dessas redes de 

conhecimento, onde a inteligência convive ao lado da mediocridade e da vilania. O ser 

humano vive um período conturbado em seu desenvolvimento humanitário. Assim, como 

em muitos outros setores, a mesma inteligência que constrói redes cooperativas para a 

disseminação de saberes, também manipula as propriedades da rede para dar vazão ao 

mal e à crueldade. O sectarismo, o preconceito e a maldade também estão presentes nas 

redes, travestidos das mais variadas formas, às vezes de forma velada e disfarçada e 

outras mais explícitas. Cabe a toda sociedade, impor limites e denunciar, para que todos 

juntos possamos dar um melhor direcionamento a estas novas instâncias de aprendizado 

e convivência.   
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Figura 5 – Rizoma 
18

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_H0OFHRRV7ac/SiPy1vWz-

XI/AAAAAAAAAC0/iUGtiVzOemA/s400/rizoma.jpg - acesso em 11/02/10 

 

 

                                                           
18 Durante quatro anos, dois especialistas em segurança de rede (Branigan e Cheswick), um especialista em 

“mapeamento” da informação digital (Burch) e um especialista em desenvolvimento de redes corporativas 
(Wojcik), exploraram e gravaram, regularmente, certas intranets corporativas, a pedido de seus clientes, a 
fim de detectar falhas, conexões para parceiros de negócios e outros aspectos de suas redes, cujas 
ferramentas normais não conseguem alcançar. A imagem representa os resultados gráficos deste 
“mapeamento” da conectividade do centro da Internet. (CUNHA, 2003)  

 

http://3.bp.blogspot.com/_H0OFHRRV7ac/SiPy1vWz-XI/AAAAAAAAAC0/iUGtiVzOemA/s400/rizoma.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_H0OFHRRV7ac/SiPy1vWz-XI/AAAAAAAAAC0/iUGtiVzOemA/s400/rizoma.jpg
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3.2 A EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI 

 

 

Muito se tem falado e escrito sobre a educação que vigorará neste novo século. 

O tema é alvo de inúmeros estudos e pesquisas relevantes, dentre eles, a UNESCO19, 

elaborou o “Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação no Século XXI” para a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.20  

O núcleo principal deste documento está voltado para os quatro tipos 

fundamentais de aprendizagem, que foram eleitos como os quatro princípios que definem 

a educação como promotora do desenvolvimento humano. São eles os “quatro pilares da 

educação”: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e 

aprender a ser. 

A educação, enquanto instituição, sempre priorizou o “aprender a conhecer” e, 

em menor escala o “aprender a fazer”. Entretanto, hoje sabemos que o “aprender a viver 

com os outros” e o “aprender a ser”, são decisivos no processo cognitivo. Além de 

propiciarem a participação e cooperação em todas as atividades humanas, numa 

perspectiva integradora. 

O educador do século XXI terá o papel de incentivar seus alunos à busca da 

aprendizagem, não mais somente informar ou formar. Haverá a necessidade de se 

vivenciar uma estreita associação entre o conhecimento, a ação e a sabedoria de viver. 

Além do que, esta aprendizagem deverá estar pautada no compromisso da 

responsabilidade e da ética, em tudo que se pretenda realizar, criar ou desenvolver.   

A noção de educação, como desenvolvimento humano, deve ser o maior 

objetivo, onde a construção de competências e habilidades viabilize alcançar um 

desenvolvimento pleno e integral. Os Quatro Pilares, propostos pela UNESCO, servem 

como princípio organizador para esse processo de construção de competências e 

habilidades: adquirir competências para se adaptar a situações novas e imprevistas, e 

saber selecionar informações a fim de buscar as soluções necessárias; saber trabalhar em 

equipe, e aprender como comportar-se em situações de incerteza, frente a inovações e na 

                                                           
19 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
20

 O Relatório, elaborado por uma comissão de quinze membros, sob a coordenação de Jacques Delors, foi 

publicado na forma de livro com o título Learning: The Treasure Within (UNESCO, Paris, 1996), e foi 
traduzido para o Português por José Carlos Eufrázio, recebendo, no Brasil, o título “Educação: Um Tesouro a 
Descobrir”  (UNESCO, MEC, Cortez Editora, São Paulo, 1997, 2ª edição 1999). A discussão dos "Quatro 
Pilares" ocupa todo o quarto capítulo. 
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solução de conflitos; conhecer a si mesmo para poder conhecer e respeitar o outro na sua 

diversidade exercendo a cooperação para fortalecer as construções coletivas; formar 

integralmente o ser humano, em todos os seus aspectos físico, espiritual, social, 

intelectual. 

 

 

3.2.1 Comunicação como Alicerce da Educação 

 

 

A educação, em sua essência, é um processo de comunicação, de interação e 

troca de informações. Os processos comunicacionais implicam em uma produção conjunta 

de emissão e recepção, onde os dois lados codificam e decodificam: o emissor é o 

receptor em potencial, o receptor é o emissor em potencial, e a mensagem é o meio. 

Para Silva (2008), o modelo comunicacional, baseado na transmissão de 

informações, é encontrado em muitos cursos via Internet, onde o emissor não emite mais 

uma mensagem fechada, mas propõe, ao receptor, uma variedade de opções e 

possibilidades. É um mundo aberto em rede, onde o receptor tem a possibilidade de criar e 

emprestar um novo sentido à mensagem.  

Na cibercultura experimentamos a interatividade dos processos 

comunicacionais. O emissor não transmite uma mensagem fechada como no modelo um-

todos; ao contrário, oferece um conjunto de possibilidades de manipulações, como no 

modelo todos-todos, e a mensagem só atinge o seu significado sob uma intervenção 

personalizada.  Assim, na cibercultura o pólo de emissão é liberado, e é criado um espaço 

para a interatividade, onde emissor e receptor mudam constantemente de papel e de 

status, na medida em que a mensagem não mais se apresenta como emissão, e sim como 

conteúdo manipulável. Este modelo abre perspectivas para novos fundamentos em 

comunicação e educação, pois transitamos da transmissão para a interatividade. (SILVA, 

2003, p. 55) 

Nesse processo, a utilização dos meios de comunicação e da informática 

implicam em práticas organizadas de ensino e aprendizagem, cada vez mais diversas e 

significativas, que favorecem a interação e a cooperação entre os sujeitos. Hoje, ensinar e 

aprender requer muito mais processos abertos de comunicação e pesquisa do que 

conteúdos fixos. (MORAN, 2008, p. 32) 
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O acesso ao ciberespaço para fins educacionais propõe relações de autoria e 

co-autoria, e possibilita a apropriação de estratégias comunicacionais e colaborativas que 

auxiliam na construção do conhecimento. Dessa forma, as NTIC‟s, aliadas às práticas 

educacionais, potencializam a ruptura do paradigma tradicional de reprodução e de 

transmissão de conhecimentos. 

No processo de comunicação, aprendemos numa cooperação mútua, sem a 

imposição de atingirmos os mesmos fins. Estabelecemos uma maior integração com 

diferentes pessoas e entramos em contato com pontos de vista distintos dos nossos. 

Aprendemos a interagir e a nos expressar com todas as linguagens verbais e não-verbais, 

com o corpo e a mente, e com todas as tecnologias disponíveis. (MORAN, 2007) 

 

 

3.2.2 Novas Tecnologias como Auxiliares a Educação  

 

 

Nas últimas décadas, com o advento das NTIC‟s, as relações sociais se 

modificaram, levando a uma profunda re-significação da cultura. Vivemos hoje a urgência 

da tecnologia, que nos impele a mudanças, em contraste com a emergência das 

desigualdades e suas transformações sociais. Neste panorama, sentimo-nos receosos 

frente à parafernália tecnológica e à fragilidade humana.  

As NTIC‟s estão muito presentes em nossa vida, sem que nos apercebamos 

disso: o computador, a tv, o celular deixam de ser encarados como tecnologias e são 

vistos como complementos, companhias, ferramentas de ensino e aprendizagem. É fato 

que a tecnologia altera o modo de vida das pessoas sobre os artefatos, alterando assim, 

comportamentos, tanto no âmbito individual, como de todo o grupo social.  Dessa forma, 

as crianças já nascem num mundo virtualizado e tecnologizado, e a escola não pode 

ignorar esta realidade. A educação, na figura da escola tem um papel importante, porque 

ao mesmo tempo em que deve viabilizar o uso das NTIC´s, deve contrapor e apresentar 

uma visão crítica a esse respeito.  

 

[...] as novas tecnologias tem um papel ativo e co-estruturante das 
formas do aprender e do conhecer. Por outro lado, surgem sérias 
implicações antropológicas e epistemológicas nessa parceria ativa do ser 
humano com máquinas inteligentes. (ASSMANN, 2005, p. 19) 
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As mudanças que chegam à educação e à gestão de conhecimentos delineiam 

os princípios de uma nova sociedade. Em consequência, a escola e os educadores 

enfrentam uma adequação de seus fundamentos pedagógicos com todos os recursos das 

tecnologias de aprendizagem. (LÉVY, 2001b) Estas mudanças não devem destruir o 

que já foi construído pela escola, mas induzir à superação de visões fragmentadas do 

conhecimento, e implantar uma re-estruturação do processo educativo. (LOPES, 2005, p. 

35) 

Como a educação não está apenas associada às ciências, ela está imersa na 

cultura, “vivemos o paradoxo de manter algo em que já não acreditamos completamente”, 

contudo não nos atrevemos a adotar completamente propostas pedagógicas inovadoras e 

mais condizentes com a sociedade da informação e do conhecimento. A novidade atrai, 

mas a mudança assusta. Queremos mudar, entretanto nos sentimos confortáveis nas 

práticas rotineiras e conhecidas. (MORAN, 2008, p. 16 e 30). “O “novo” mexe na zona de 

conforto do convencional da educação, que cristaliza a linearidade na aquisição do saber, 

a reprodução de conteúdos, a transmissão conservadora e estática do conhecimento”. 

(DELCIN, 2005, p. 48) 

Diante deste cenário, Moran (2008, p. 53) elenca algumas razões sobre o atraso 

da escola:   

 

Ela está atrasada em relação aos avanços da ciência, pois ensina o que 
já está aceito, cristalizado [...] na adoção de tecnologias, porque estas 
são vistas com desconfiança e também são muito caras [...]  Há, ainda, 
medo de que venham a ocupar o lugar do professor. Uns as adotam de 
forma acrítica, pensando que vão resolver mil problemas. Servem mais 
com marketing do que como meio de avançar no ensino–aprendizagem. 
A maioria vai adiando o máximo que pode o domínio das tecnologias ou 
costuma utilizá-las de forma superficial.  

 

A educação e o ensino necessitam de mudanças significativas, como 

investimentos na formação de professores, na relação pedagógica e no domínio dos 

processos de comunicação e tecnologia envolvidos. (MORAN, 2004, p. 42). A escola, 

enquanto instituição, não apresenta uma utilização otimizada das NTIC‟s. Em primeiro 
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lugar por razões econômicas, e depois porque os professores não são formados para 

utilizar essas NTIC‟s. (LÉVY, 2001b)21  

A fase de adaptação, provavelmente ainda vai durar algum tempo. Pode até ser, 

que a escola enfrente uma metamorfose radical para incorporar plenamente as novas 

tecnologias intelectuais e, redirecionar o fluxo do conhecimento e a aprendizagem.  

Caminhamos rumo a uma educação online, repleta de comunicações 

audiovisuais, com grande poder de interação. Haverá a integração do melhor da TV com o 

melhor da internet. Qualidade de imagem e som com acessibilidade aos bancos de dados, 

para a pesquisa e desenvolvimento de projetos. Os professores serão orientadores da 

aprendizagem. Entretanto haverá uma grande necessidade de mediação, que terá que ser 

exercida por pessoas competentes, tanto ao nível intelectual quanto afetivo e emocional. 

Essa situação exigirá maior flexibilidade, integração e experimentação. (MORAN, 2003, p. 

45) 

   

Os professores precisarão dar-se conta do hipertexto, isto é, do não-
sequencial, da montagem de conexões em rede, que permite uma 
multiplicidade de recorrências entendidas como conectividade, diálogo e 
participação. Eles precisarão dar-se conta de que, de meros 
disparadores de lições-padrão, deverão se converter em formuladores de 
interrogações, coordenadores de equipes de trabalhos, sistematizadores 
de experiências. (SILVA, 2008)  

 

As tecnologias também podem facilitar a pesquisa, a interação e a 

personalização do processo. Por meio da pesquisa, podemos otimizar o acesso às 

informações mais relevantes. Pela interação, entramos em contato com os conhecimentos 

da experiência de outros. E, com a personalização, adequamos o processo de 

aprendizagem, às possibilidades e motivações pessoais. As tecnologias também ajudam a 

desenvolver habilidades espaço temporais, sinestésicas e criadoras. Entretanto, a figura 

do professor é fundamental no processo, para direcionar cada habilidade a cada situação 

de aprendizagem. O aluno não necessita estar no território escolar para ter as 

informações. Contudo, “para interpretá-las, relacioná-las, hierarquizá-las, contextualizá-las, 

só as tecnologias não serão suficientes”. O professor deve ajudar a procurar novos 

enfoques, a problematizar e a tirar conclusões. (MORAN, 2008, p. 52) 

                                                           
21 Esses fatores são re levantes, e impl icam em discussões e medidas em que o Estado 

tem o papel pr inc ipal.  E, embora, seja de capi ta l impor tânc ia esta d iscussão, es te não é 
o foco deste estudo.  
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As NTIC‟s possuem potencial para ampliar a democratização do conhecimento e 

para propiciar a disseminação dos saberes. Além do que, nestes novos espaços de saber, 

novas competências e habilidades podem emergir e oportunizar uma melhor valorização 

do sujeito. Assim sendo, as novas tecnologias da informação, podem potencializar 

nossas possibilidades cognitivas e viabilizar o acesso a uma nova cultura da 

aprendizagem.  

Muitas pessoas já superaram o medo da mudança, mas outras, apesar do 

desejo de mudar, ainda preferem a segurança dos ritos conhecidos. (MORAN, 2008, p. 30) 

Temos que ter consciência de que, em educação nunca é simples mudar, porque existe 

uma ligação com o passado que é importante mantermos, além de termos que estar 

atentos a um futuro imprevisível. (MORAN, 2004, p. 42) 

Para Frederic Litto, Presidente da Abed, Associação Brasileira de Educação a 

Distância, a sociedade está se encaminhando para um cenário educacional pluralista, 

onde serão oferecidas diferentes abordagens do processo de aquisição de conhecimento e 

de habilidades. As escolas e universidades tradicionais, vão existir sempre, contudo o 

futuro pode beneficiar a maioria dos aprendizes, com uma nova forma de atuação 

educacional, que pode aproveitar, de forma inteligente, as novas tecnologias e os novos 

conceitos de aprendizagem. Mas, para que isto aconteça teremos que deixar de lado os 

preconceitos da sociedade em geral, e o pensamento ultrapassado de alguns burocratas 

da educação. (LITTO, 2003) 

 

 

3.2.3 A Educação como Formação para a Vida  

 

 

O processo educacional afeta todas as pessoas, em todas as situações: 

pessoal, social e profissional: “família, escola, meios de comunicação, amigos, igrejas, 

empresas, internet, todos educam e, ao mesmo tempo, são educados”, pois a sociedade 

educa na transmissão de valores, idéias e conhecimentos. Aprendemos com todas as 

pessoas e grupos com os quais nos relacionamos. Formamos comunidades de interesse 

que rompem a hegemonia dos controles e mídias tradicionais. (MORAN, 2007, p.126 e 

153) 

Dessa forma, as pessoas aprendem também no trabalho, em seu ambiente 

profissional. Há pessoas que adquiriram um aprendizado em seu percurso de vida ou 



84 
 

profissional, e por isso, sabem muitas coisas. Mas como não frequentaram a universidade, 

não possuem um diploma. Um diploma é uma convenção social, mas em uma sociedade 

em que essa convenção é utilizada, o diploma é necessário. Talvez, devêssemos mudar 

esta convenção social, afinal ela não corresponde mais, inteiramente, às exigências 

contemporâneas de aprendizagem e trabalho. (LÉVY, 2001b) 

A quantidade de conhecimentos acumulada, desde o início da vida escolar, não 

é mais suficiente, para suprir as necessidades profissionais e pessoais. É preciso estar 

atento, do começo ao fim da vida, para detectar todas as ocasiões possíveis de atualizar, 

enriquecer e aprofundar os primeiros conhecimentos, e principalmente, se adaptar a um 

mundo de mudanças. 

 

A sociedade aprenderá de múltiplas formas, em diferentes tempos e 
espaços, tanto oficiais como informais; na escola, na cidade e no mundo, 
com mestres e com colegas; com tecnologias simples e com tecnologias 
avançadas; através do contato físico ou da comunicação em rede. 
(MORAN, 2007, p.9) 

 

Encontramo-nos, cada vez mais, diante de situações, onde o trabalho é a 

transação de conhecimentos. Situações onde não existe mais uma resposta pronta, e 

precisamos encontrar a resposta, às vezes de forma individual, outras de forma coletiva. 

Isso acontece em todas as profissões, mesmo nos setores primários, na pesca, na 

agricultura e, o mais evidente, na indústria. “O que é o trabalho hoje? É aprender o tempo 

todo. É transmitir e trocar idéias, de forma cooperativa e aberta com os outros. É produzir 

conhecimentos”. O trabalho é a formação, são as relações humanas autênticas e a 

transação de conhecimentos. (LÉVY, 2001c) 

 

[...] será que é para esse trabalho do qual falamos que preparamos a 
criança hoje em dia? Será que as ensinamos a aprender sempre, a 
cooperar? Será que as ensinamos a transmitir aquilo que já sabem? Pois 
é isso que serão obrigadas a fazer. Será que lhe damos uma 
mentalidade de empreendedores no espaço do conhecimento? Portanto, 
será que são as estruturas clássicas do ensino que melhor preparam 
essa situação? (LÉVY, 2001b) 

 

Vivemos a era da autonomia relativa, onde o trabalho profissional não está mais 

vinculado ao emprego formal e onde o ensino é desvinculado da aprendizagem e adquire 

estatuto individual. As escolas parecem não estar preparadas para atender às 

expectativas profissionais concretas, quanto mais para antecipar mudanças. (MORAN, 
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2004, p. 33) Numa perspectiva mais ampla, educar é colaborar na construção da 

identidade, para que as pessoas encontrem seus espaços próprios e tornem-se cidadãos 

realizados e produtivos.  

A educação é fundamental para oportunizar condições de escolhas mais 

significativas nos campos intelectual, profissional, emocional e também para a construção 

de uma vida mais significativa. Entretanto, o conhecimento para tornar-se produtivo deve 

ser transformando em sabedoria. “Conhecer significa compreender todas as dimensões da 

realidade, captar e expressar essa totalidade de forma cada vez mais ampla e integral”. 

(MORAN, MASETTO e BEHRENS, 2003, P 18) 

No paradigma das tecnologias digitais, a aprendizagem é colocada no centro, de 

um processo contínuo, que valoriza a imaginação criativa e as divergências, com o 

objetivo de favorecer a autonomia e os sentimentos. (LOPES, 2005, p. 48)  

Na era do conhecimento e da informação, a educação vem sendo compreendida 

como um valor altamente desejado pelos diversos setores da sociedade e, 

frequentemente, apontada como estratégica e geradora de uma transformação que 

permite à sociedade superar os seus impasses. Contudo, temos ainda grandes 

dificuldades no gerenciamento emocional, seja no âmbito pessoal ou organizacional, e isso 

dificulta o aprendizado. Educar é, também, colaborar no desenvolvimento das habilidades 

da comunicação e da emoção, num processo evolutivo de “integração das dimensões 

externas e internas, passado e presente, o individual e o social”. (MORAN, 2007, p. 154) 

O processo educativo deverá ser mais individualizado, baseado na subjetividade 

autônoma, direcionado para uma formação integral do indivíduo. A construção do 

conhecimento, nessa perspectiva, torna-se mais livre, criativa e imprevisível. As conexões 

são mais abertas e perpassam pelos campos sensoriais e emocionais, sendo organizadas 

pelo racional, numa organização provisória, que inventa convergências e divergências 

instantâneas, e tem necessidade de respostas urgentes.  “Estamos aprendendo a 

desenvolver propostas pedagógicas diferentes para situações de aprendizagem 

diferentes”. (MORAN, 2003, p. 19 e 45) 

As modalidades de cursos serão flexíveis na metodologia, na avaliação, no 

tempo e no espaço. Serão adaptadas ao momento e ao perfil de cada aluno. Em dez ou 

quinze anos não ouviremos falar em cursos presenciais e cursos à distância. Com relação 

à educação básica, o acesso das crianças ao mundo virtual será um complemento, mas à 

medida que ela for crescendo, também a sua interatividade no ciberespaço será 

intensificada. “Quanto menor for a criança, mais tempo permanecerá junto às outras, 
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fisicamente, para aprender a conviver, a interagir, a viver em grupo”. (MORAN, 2004, p. 

39). 

As novas práticas educativas propiciam múltiplas interações e formas de 

compreender e construir saberes, contudo exigem determinadas renuncias, em prol da 

valorização do sujeito, de sua criatividade, suas emoções e desejos. (LOPES, 2005, p. 48) 

Os aspectos sensoriais e emocionais têm papel decisivo na aprendizagem, e 

devem se integrar ao racional na perspectiva educacional do futuro. Eles perpassam pela 

intuição que leva a conexões e descobertas imprevistas e inusitadas.  

 

A intuição não se opõe à razão, mas também não segue exatamente os 
mesmos caminhos. Está ligada à capacidade de relacionar mais 
livremente os dados, de associar temas de forma inesperada, de 
aprender pela descoberta. (MORAN, 2008, p. 49) 

 

O saber-fluxo não permitirá que seja, precisamente, definido, o que vai ser 

aprendido. Pois os percursos e os perfis de competência são singulares, e dessa forma, é 

cada vez mais difícil organizarem-se programas ou currículos que sejam válidos para 

todas as pessoas. (LÉVY, 2001c) Os processos educacionais deverão se desenvolver 

da forma mais livre possível. Precisaremos construir novos modelos no espaço dos 

conhecimentos, com o fim de permitir, que as pessoas expressem tudo o que sabem, e 

tudo o que aprenderam (LÉVY, 2001b) 

 

Não devemos limitar os processos de aprendizado a categorias estáticas, 
a programas de estudo pré-moldados, mas deixar o aprendizado 
desenvolver-se como um processo natural e orgânico. (LÉVY, 2001b) 

 

 

 

3.3 A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DO FUTURO: AS CONTRIBUIÇÕES DE PIERRE 
LÉVY 
 

 

As NTIC‟s, presentes no ciberespaço, terão sérias implicações na perspectiva 

educacional do futuro. É difícil projetarmos, exatamente, que níveis as NTIC‟S irão atingir. 

Apenas sabemos que chegamos a um estágio, em que não há como retroceder, pois a 

rapidez e a velocidade, assim como a interatividade e a comunicação áudio visual e 
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sensorial estão dominando esses processos. Os contextos de ensino-aprendizagem que 

nos preocupavam antes das NTIC‟s estavam relacionados ao tempo e ao lugar. Hoje, com 

a desterritorialização dos conhecimentos e a descentralização dos saberes, abre-se um 

leque de possibilidades.  

 

O espaço cibernético está se tornando um lugar essencial, um futuro 
próximo de comunicação humana e de pensamento humano. O que isso 
vai se tornar em termos culturais e políticos permanece completamente 
em aberto, mas, com certeza, dá para ver que isso vai ter implicações 
muito importantes no campo da educação, do trabalho, da vida política, 
etc. (LÉVY, 1998d) 

 

Neste espaço, Lévy percebe uma nova forma de relação com o saber, marcada 

por aprendizagens permanentes, navegação, espaços flutuantes e aprendizagens 

cooperativas, que constituem a inteligência coletiva latente no interior das comunidades 

virtuais. Onde a desterritorialização do conhecimento, e a descentralização dos saberes 

seriam a própria base da cibercultura.  

A contribuição da ideia de Pierre Lévy, sobre a engenharia dos laços sociais, 

seria a de conhecer e aproveitar toda a riqueza humana de conhecimentos e saberes, 

existente nas comunidades. Esta proposta abriga um ideal de relação humana mais 

aberta, e cooperativa, pois há pessoas com habilidades e qualificações, que nem sempre 

são valorizadas ou aproveitadas, no meio em que vivem. E isso foi o que deu origem ao 

programa de informática sobre as “árvores de conhecimentos”, que permite aos membros 

de uma comunidade, empresa ou universidade, revelar suas qualificações e suas 

habilidades, de forma que, se possa recorrer a elas.  

Uma das hipóteses fundamentais do pensamento de Lévy é que a inteligência 

coletiva aumenta, na mesma medida em que melhora a organização da cooperação entre 

os seres humanos.  (LÉVY, 2001b) 

Lévy (2001c) nos diz que sempre houve novidades, e sempre há novos 

conhecimentos que surgem sob uma base de estabilidade. Mas atualmente o diferencial é 

que, “a própria base está em movimento permanente”. E essa é a grande mudança, pois a 

reflexão sobre o devir dos sistemas de educação e formação na cibercultura necessita, 

antes, ser fundamentada em um estudo mais aprofundado sobre a mutação 

contemporânea da relação com o saber.  

Esta nova configuração do saber, desterritorializado e descentralizado, 

postulada por Lévy, contribui para uma educação contemporânea, na medida em que, 
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torna mais flexível o processo de ensino-aprendizagem. A aquisição de saberes pode 

ocorrer em lugares e tempos diferentes dos convencionais. Nesse espaço flutuante, Lévy 

propõe uma nova forma de relação com o saber, uma relação pautada pela navegação e 

orientada por aprendizagens permanentes e cooperativas. Onde a inteligência coletiva, 

presente no interior das comunidades virtuais, desestabiliza os antigos modos de 

reconhecimento dos saberes e oferece uma gestão dinâmica das competências em tempo 

real. A flexibilidade dos processos se sobrepõe à rigidez de atitudes e pensamentos. 

Contudo deve haver um fio condutor para interligar esta flexibilidade à ética e aos 

princípios democráticos de respeito à alteridade. 

A proposta de Pierre Lévy para uma nova forma de reconhecimento e validação 

dos saberes, embora possa parecer, de antemão, utópica, possui o mérito de levantar as 

discussões e reflexões sobre o assunto. Precisamos encontrar uma forma de integrar o 

ensino e aprendizagem institucional com o dinamismo dos saberes informais, adquiridos 

nesses novos ambientes.  

Entretanto, da forma como está posta a sociedade hoje, necessitamos de 

espaços oficiais com claras intenções de aprendizagem, que proporcionem aos alunos o 

desenvolvimento de suas individualidades, alicerçados em princípios éticos e, que, ao 

mesmo tempo, participem da construção dessa inteligência coletiva proposta por Pierre 

Lévy.  

As universidades, como todos os grupos humanos, estão se tornando 

comunidades virtuais. E, no futuro, seu padrão formal e hierárquico, cada vez mais dará 

lugar a uma organização, sob a forma de uma inteligência coletiva. Assim, a sociedade 

será construída com base no aprendizado cooperativo, porque a diversidade abre a mente 

e aumenta o número de opções. Dessa forma, esperamos que as relações, baseadas 

apenas no poder e na exploração mútua, diminuam. E, com isto, possa haver uma maior 

equidade nas relações humanas.  

E isso acontecerá porque, essa forma de organização, irá nos proporcionar mais 

felicidade. Será “uma equivalência entre conhecimento e dinheiro que, na economia do 

futuro, será cada vez mais presente entre ideias, conhecimentos e riqueza”. (LÉVY, 2001b)   

 

O conhecimento absoluto não se origina de nenhuma instituição 
particular, de nenhuma disciplina ou grupo, muito menos de uma pessoa. 
O conhecimento absoluto é o que produzimos juntos, enquanto 
humanidade. Assim, uma única pessoa nunca poderá deter o 
conhecimento absoluto. (LÉVY, 2001b) 
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Nas instituições educacionais, há o pressuposto, de que os mais velhos sabem 

mais que os mais novos, assim os professores são, geralmente, mais velhos que os 

alunos e, o conhecimento se assemelha a um estoque acumulado ao longo dos anos. Com 

as NTI‟s, navegamos em um fluxo, não acumulamos mais um estoque, e este é o motivo 

para o questionamento da escola, enquanto instituição. Ele avalia que em dez, vinte ou 

trinta anos, a escola será completamente diferente do que ela é hoje. Prevê uma escola 

virtual, em rede, onde o aprendizado será cooperativo, mas em que ninguém poderá 

participar se não souber ler e escrever. (LÉVY, 2001b) 

Para Lévy (2001b), a base de tudo é a alfabetização, saber ler e escrever. Pois, 

se não sabemos ler e escrever no papel, também não podemos fazê-lo na tela. Portanto, o 

verdadeiro problema é a alfabetização, é a base essencial, muito embora, a maioria das 

crianças aprenda a se virar e até possa ensinar os adultos, diante de um computador. 

Entretanto, ele não considera que se deva basear toda a educação pela Internet, ela é 

apenas um meio como outro qualquer, uma nova forma de biblioteca, com o diferencial de 

ser um meio de comunicação entre as pessoas.  

O nó maior da educação, seja utilizando as NTIC‟s, ou não, é a alfabetização.  

Como bem coloca Lévy, “para quem sabe ler e escrever, todas as portas se abrem”. Esta é 

a questão de fundo, e de base, sobre as problematizações concernentes à aquisição de 

conhecimentos e saberes. 

Lévy (2001c) aponta três mudanças significativas nos processos que envolvem a 

educação. A primeira é que a meta não é ensinar, mas fazer que todos que se beneficiam 

de uma instituição escolar, aprendam a viver bem nesse universo de conhecimentos em 

fluxo permanente. A segunda mudança é sobre o trabalho, onde devemos comunicar aos 

novos que chegarem o que sabemos e, tentar compreender quais os conhecimentos dos 

outros para melhor colaborar e cooperar. A terceira mudança da relação com o 

conhecimento é a que diz respeito às tecnologias, que embora não seja determinante para 

o processo, ela é importante para essa nova relação com o saber. A informática é o 

suporte digitalizado da comunicação da informação, é o que faz com que esta informação 

se apresente de uma forma, que propicie a interação e, que todas estas informações 

estejam ligadas entre si.  

As contribuições das idéias de Pierre Lévy para uma educação mais adequada à 

contemporaneidade perpassam pelas tecnologias intelectuais como a elaboração do 

hipertexto no computador, onde este implica na criação de novos sentidos, que devem 
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estar ancorados em nossa memória e em nosso pensamento. Perpassam pelo 

conhecimento por simulação, como um dos novos gêneros de saber transportados pela 

ecologia cognitiva, que, além de ampliar a imaginação individual, oportuniza aos grupos 

compartilharem e aprimorarem modelos mentais comuns, independente da complexidade 

deles, possibilitando, assim, um aspecto prático a disciplinas que não o tinham.  

Lévy propõe que, ao invés de uma formação engessada em saberes, com 

disciplinas discretas e hierarquizadas, ou de uma confusa fragmentação das informações e 

dos dados, o saber seja como “uma grande colcha de retalhos em que cada ponto pode 

ser costurado em qualquer outro, e onde as metáforas, para este saber, sejam a 

navegação e o surfe, que requerem uma competência para o enfrentamento de ondas, 

correntes contrárias e ventos. As universidades devem considerar, cada vez mais, as 

necessidades dos estudantes, as quais dependem da demanda do mercado de trabalho, 

cada vez mais volátil e mutante. 

Será na desterritorialização do conhecimento e na descentralização dos saberes 

que as reformas, postuladas por Lévy, serão difundidas. Onde o papel do professor, 

também será o de incentivar a aprendizagem e o pensamento, colocando movimento, 

estímulo e sentido na inteligência do seu grupo de alunos. Sua atividade será centrada no 

acompanhamento e na gestão das aprendizagens como o estímulo à troca dos saberes, a 

mediação e o direcionamento dos percursos de aprendizagem.  

Lévy está tentando propor uma nova forma de considerar o funcionamento da 

sociedade, não mais relacionado ao poder, mas ao conhecimento, ao intercâmbio e ao 

aprendizado. Enxerga as competências, de todos os indivíduos, como únicas e imbricadas 

ao seu percurso de vida, portanto passíveis de reconhecimento. 

Para ele, a filosofia está relacionada à sabedoria e à felicidade. Então, no fundo, 

nos estudos relacionados à revolução epistemológica, social e cultural trazida pelas novas 

tecnologias, também temos de analisar um tipo de abertura do espírito, uma expansão do 

conhecimento e da consciência em uma esfera social. Considera que há uma profunda 

relação entre conhecimento, amor e a nossa existência, porque quando queremos 

conhecer uma coisa é porque a amamos. E o amor é ir em direção ao outro, é se 

aproximar do outro.  

Lévy nos diz que aprender é abandonar preconceitos e penetrar em um 

conhecimento diferente, é aceitar se transformar. E o amor é a mesma coisa: é ir em 

direção ao outro. Ser, pensar, aprender, tornar-se é a mesma coisa. "Somos o que 

sabemos, o que experimentamos. Nós nos tornamos o que aprendemos. (LÉVY, 2001b) 
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A única finalidade da educação seria dar à consciência humana uma maior 

dimensão e expansão: liberdade e amor por todas as formas e todos os seres. (LÉVY, 

2001) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por meio desta pesquisa, realizei uma reflexão de alguns aspectos instigantes, 

da obra de Pierre Lévy, sobre a mutação cultural transportada pelas NTIC‟s, e sobre a 

emergência de uma inteligência coletiva, construída individualmente e partilhada, 

mobilizada por meio de uma ecologia cognitiva e promotora da engenharia do laço social. 

Em sua obra, os conceitos sobre educação e tecnologia estão imbricados e são 

construídos numa perspectiva filosófica e histórica.  

A comunicação é uma das molas do virtual, e nesta troca partilhamos emoções, 

conhecimentos e afetos. Dessa forma, por meio das tecnologias intelectuais Lévy 

compreende a história do ser humano, na busca de soluções, e no uso consciente destas.  

A sociedade contemporânea tem a marca do conhecimento, desta forma está 

sendo chamada de “sociedade do conhecimento”. Nela, estamos nos deparando com 

situações e mudanças, bruscas e inusitadas, se comparadas às do início do século 

anterior.  

A globalização, com sua redefinição da noção de tempo e espaço, e a crescente 

mutação da sociedade, exige novas competências e habilidades que se renovam e 

atualizam-se em fluxos contínuos. Mas que, devem estar ancoradas numa ética planetária, 

que promova a reconciliação de nossas diferenças, por meio do laço que une nossa 

similitude. A ética, aliada à liberdade e ao desenvolvimento sustentável, demanda 

processos igualitários em todos os níveis, e esta deve ser a marca do século XXI.  

Paralelamente, a ubiquidade proporcionada pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação oportuniza novas instâncias do conhecimento, proporcionando 

uma desterritorialização deste, e viabilizando a mudança na concepção sobre sua 

produção. Esta mobilidade ocasiona uma centralidade instável dos saberes, derrubando 

hierarquias e pressupondo flexibilidade, interatividade, adaptabilidade e conectividade.  

Na sociedade capitalista vivemos alguns modelos, de difícil conciliação com esta 

recente configuração do saber. O poder econômico financeiro está diretamente associado 

ao conhecimento e, este é visto como um “capital cultural”. Mas há uma parcela da 

sociedade que está alijada deste “capital‟, além de, e por conseqüência de, não participar 

do acesso ao poder econômico financeiro. Muito embora, o modelo de sociedade 

capitalista que vivenciamos também contribua de certa forma, para gerar conhecimento, 
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este não é distribuído de uma maneira igualitária, uns são muito valorizados e usufruem de 

um reconhecimento material, em detrimento de outros.  

Lévy sabe que é muito criticado, mas segundo ele, seus críticos são a elite, a 

burguesia e os intelectuais que possuem algum poder, justamente porque se sentem 

inseguros sobre seus tronos.  

O otimismo, frente às tecnologias, que faz de Lévy alvo de críticas, também se 

estende ao ser humano. Para ele, há um projeto humano, inacabado e contínuo, em cada 

individualidade, em que o objetivo é o coletivo, e a liberdade é uma premissa deste projeto. 

O ser humano é o centro do pensamento de Lévy e, o impulso para a liberdade e a 

cooperação é que dão origem a uma inteligência coletiva, uma inteligência que é de todos, 

indistintamente, não somente de uma elite poderosa.  

A educação, neste cenário, passa a ser subordinada ao poder econômico e 

deixa de ser um bem universal, para ser uma mercadoria. O conhecimento, assim, é 

deslocado e vai de encontro à burocracia. Neste panorama, ainda vivenciamos uma 

velocidade crescente dos processos tecnológicos, que exigem novos padrões de 

pensamento e de comportamento das pessoas.  

Lévy propõe algumas mudanças, e problematiza algumas questões, a respeito 

dos modelos de educação vigentes. Contudo, o aprendizado unicamente em redes de 

conhecimento, possa ser utópico, pois não há garantias de aprendizagens satisfatórias, 

alijadas de espaços oficiais e intencionais (pelo menos num futuro próximo), a idéia de 

Lévy tem o mérito de suscitar discussões, questionamentos e reflexões, sobre estes 

aspectos.  

Necessitamos refletir sobre as possibilidades de integrar a educação formal com 

a personalização do ensino aprendizagem e, assim flexibilizar os currículos. As redes 

sociais precisam ser incluídas, para que a inteligência coletiva esteja associada à 

cooperação e não a uma competitividade mercantilista.  

A inteligência coletiva, que Lévy propõe está sendo construída através do 

ciberespaço, tendo como consequência o advento da cibercultura. Estas contribuições 

conduzem a uma educação mais condizente com a contemporaneidade, e mais alinhada 

com as perspectivas do futuro. 

Precisamos reconhecer que o conhecimento está sendo construído em muitas, e 

diferentes instâncias da sociedade, e que novas, e inesperadas demandas profissionais 

surgem e desaparecem em ciclos. Novas habilidades e competências despontam e 

afloram nestas instâncias e devem ser reconhecidas. Assim, faz-se necessário reavaliar o 
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papel das instituições de ensino, desde a escola fundamental até a universidade, 

principalmente, com relação à formação de professores.  

Temos que formar formadores que se adéquem a esta cultura emergente. A 

educação a distância, pela sua própria essência, de autoria e autonomia, favorece o 

desenvolvimento de competências e habilidades, e oportuniza ocasiões para a expressão 

do próprio pensamento e a interpretação deste.  

Entendo a relevância desta temática, no tocante à busca de novos caminhos 

que conduzam à construção de uma sociedade melhor, mais humana, pautada pela ética e 

justiça. Como educadora, conceituo a educação, em todos os níveis, como mola 

propulsora de transformações, por meio da individualidade de autoria e autonomia, 

difundidas em processos cooperativos de aprendizagem e ensino. O conhecimento está 

imbricado na emoção, assim não considero o conhecimento humano como pura operação 

mental, toda ativação da inteligência está entretida de emoções, e guarda um propósito 

maior para o indivíduo.  

A educação, na figura da escola, poderia ser um vetor de transformação. Mas, 

da forma como esta se apresenta, não possibilita esta condição. A escola precisa 

problematizar e instigar reflexões críticas sobre a realidade que está posta, e sobre seus 

possíveis desdobramentos, a fim de que os alunos exercitem o respeito à alteridade e aos 

pensamentos divergentes, a fim de que aprendam a administrar e a minimizar conflitos, 

sem que estes resultem em processos de violência e agressividade. 

Penso que é necessário inventar um futuro mais harmonioso com os melhores 

usos possíveis, das novas tecnologias, para que este se concretize. Se nos concentrarmos 

apenas nas dificuldades, obstáculos, desigualdades e a denúncia de tudo isso, 

infelizmente, não teremos preparado nossa mente para usar esses instrumentos da melhor 

forma possível. Não proponho uma pura e simples negação desses aspectos, pois a 

sombra é sempre maior, quando não a visualizamos na claridade. Apenas para 

exemplificar, a tecnologia também conduz ao processo de inclusão dos deficientes, mas a 

crítica sempre opta por dar maior visibilidade para a exclusão econômica. 

A despeito de todos os aspectos sombrios, que se possa ver, ouvir e sentir, 

sobre a crescente dominação da sociedade pela tecnologia: pirataria, redes de pedofilia, 

harkers, apropriação indébita, etc., não acredito que as NTIC‟s venham a destruir o ser 

humano, pois é ele que a constrói e a viabiliza. Não sei, até onde é possível, a criatura 

exterminar o seu criador, mas não creio em um futuro catastrófico. Talvez, seja por isso, 
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que eu tenha me identificado com o otimismo de Pierre Lévy. A metamorfose da larva 

conduz ao nascimento da borboleta, embora este possa ser um processo doloroso. 

Para finalizar, o presente estudo, e não a pesquisa relacionada ao tema, pois 

esta supõe ainda muitas vertentes, levanto alguns questionamentos: O conhecimento 

desterritorializado que Lévy propõe nos coloca frente à uma mobilidade ou a uma 

instabilidade dos processos educacionais instituidos? Estamos numa sociedade capitalista, 

como equacionar o reconhecimento e a validação das competências e habilidades 

apontadas nos estudos de Pierrer Lévy? São perguntas para as quais as respostas não 

estão prontas, mas precisarão ser, efetivamente, construídas num futuro bem próximo. 
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O cérebro eletrônico – Gilberto Gil 

 

O cérebro eletrônico faz tudo 
Faz quase tudo 
Faz quase tudo 
Mas ele é mudo 

 
O cérebro eletrônico comanda 

Manda e desmanda 
Ele é quem manda 
Mas ele não anda 

 
Só eu posso pensar 

Se Deus existe 
Só eu 

Só eu posso chorar 
Quando estou triste 

Só eu 
 

Eu cá com meus botões 
De carne e osso 

Eu falo e ouço. Hum 
Eu penso e posso 

 
Eu posso decidir 

Se vivo ou morro por que 
Porque sou vivo 

Vivo pra cachorro e sei 
 

Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 
No meu caminho inevitável para a morte 

Porque sou vivo 
Sou muito vivo e sei 

 
Que a morte é nosso impulso primitivo e sei 

Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 
Com seus botões de ferro e seus 

Olhos de vidro 
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