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Resumo 

A intenção aqui perseguida foi a de, tanto quanto possível, contribuir para a construção de 
bases reflexivas para uma educação democrática e autônoma, para a qual as novas tecnologias 
têm inegavelmente muito a oferecer, desde que submetidas a um exame lúcido acerca das 
condições e vias de realização de suas potencialidades, tanto quanto sobre seus limites e sobre 
as implicações de sua implantação na sociedade. Nossas análises giram em torno da idéia de 
“flexibilidade” da hipermídia, que supostamente seria capaz de permitir maior liberdade ao 
usuário. Em seguida, apresentamos como o “monolinguismo”, materializado pelo predomínio 
da língua inglesa na internet, é encarado por muitos autores como garantia para um acesso 
mais democrático do usuário à rede. Por último, indagamos sobre a hierarquização das 
informações na internet. 

Palavras-chave: autonomia, hipermídia e educação. 

 

Summary 

The intention here was to persecuted as much as possible, contribute to the construction of 
bases reflective education for a democratic and autonomous, for which the new technologies 
have arguably much to offer, they are subject to a lucid examination about the conditions and 
means of achieving their potential, as much about its limitations and the implications of its 
implementation in society. Our analysis revolve around the idea of "flexibility" of 
hypermedia, which supposed to be able to allow greater freedom to user. Then, we show how 
the "monolingualism" embodied by the predominance of English in Internet is seen by many 
authors as collateral for a more democratic access to the user's network. Finally, inquire about 
the hierarchy of information in Internet. 
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1. Introdução  

O conceito de hipertexto é talvez o mais recorrente nas preocupações de autores que 

escrevem sobre as novas tecnologias digitais como instrumento educativo e democrático no 

ciberespaço. Esses autores descrevem a noção como uma “forma não linear, relacional e 

multidimensional” de organização da informação que favorecem “os processos de 

reorganização cognitiva” (DIAS, 2000, p. 156). No ciberespaço a escrita “não linear” que 

permite ao internauta navegar por vários caminhos ganha múltiplos e abrangentes recursos, 

que ampliam as possibilidades de entrelaçamentos textuais e, mesmo, não-textuais: esses 

recursos originam a denominada hipermídia – assim chamada porque além do texto principal 

(hiper) há não apenas outros textos, mas registros verbais e não-verbais, imagens estáticas ou 

em movimento, informações definidas ou em permanente atualização, imagéticas ou sonoras, 

interativas ou não etc. (mídia).  

Encontramos na literatura especializada sobre o tema, muitos argumentos que 

defendem que a utilização dos recursos da hipermídia já seria condição suficiente para 

declarar o novo espaço virtual como mais democrático e capaz de permitir a autonomia do 

usuário. Transferidos para a educação, esses mesmos argumentos manifestam uma posição 

otimista que atesta que as relações educativas, potencializadas pelos recursos tecnológicos, se 

dariam em um espaço mais democrático e que facilitariam a criação da autonomia pelo aluno. 

A análise de alguns desses argumentos será o objetivo central deste artigo. 

 As considerações aqui presentes pretendem contribuir para o aprofundamento dos 

debates em torno dos usos democráticos das novas tecnologias. Sem desqualificar em 

momentos algum as novas tecnologias, pretendemos questionar até que ponto a técnica pode 

estar sendo supervalorizada nos discursos de autores que apostam na construção de um espaço 

democrático, inclusive na educação, sustentado pelos recursos tecnológicos.  

Nossas análises giram em torno da idéia de “flexibilidade” da hipermídia, que 

supostamente seria capaz de permitir maior liberdade ao usuário, fazendo desse critério de 

liberdade individual um indicador que poderia garantir práticas democráticas. Em seguida, 

apresentamos como o “monolinguismo”, materializado pelo predomínio da língua inglesa na 

internet, é encarado por muitos autores como garantia para um acesso mais democrático do 

usuário à rede. Por último, indagamos sobre a hierarquização das informações na internet e 

apresentamos algumas considerações sobre alguns limites e possibilidades da educação no 

ciberespaço.   
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2. A “flexibilidade democrática” da hipermídia 

Muitos pesquisadores do ciberespaço atribuem à hipermídia uma “flexibilidade” de 

que se implicaria a estrutura amplamente democrática do ciberespaço. Segundo esses autores, 

os recursos tecnológicos seriam capazes de oferecer a todos os usuários igualdade de 

condições para produzir seus conhecimentos, já que, superadas as antigas relações de poder 

pelas novas tecnologias, todos passariam (espontaneamente?) a possuir a “perspectiva de 

autor” (Ibidem, p.153). Em outras palavras, as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) introduziriam por si sós uma “nova” e “individualizada” forma de produção de 

conhecimentos “sem o controle de nenhuma entidade” (XAVIER, 2004, p. 179). Nessa 

acepção, a hipermídia viabilizaria novas vias e procedimentos para a produção cultural 

coletiva inexistente em uma tradição que faz da maior parte da população apenas consumidora 

passiva da cultura de massa. 

O hipertexto permite que todos (autores e leitores), renomados ou não, com suas 
respectivas posições político-ideológicas defendam-nas num mesmo espaço virtual 
democrático para, através do debate, do confronto e das beligerâncias 
exclusivamente conceituais exporem seus pensamentos à avaliação coletiva e, quem 
sabe, cheguem a um consenso sobre problemas fundamentais que aterrorizam a vida 
humana (Ibidem, p. 180). 

O potencial democrático da hipermídia, caracterizado por essa “flexibilidade”, seria, 

pois a grande contribuição introduzida pelas TIC. Esse “espaço virtual [potencialmente] 

democrático” dependeria apenas da decisão individual dos internautas para ser atualizado, vez 

que a tecnologia garante uma “arquitetura do hipertexto que optimiza tecnicamente o espaço 

de livre exposição, construção e debate de múltiplos recurso” (Ibidem,p.17). Como os 

recursos tecnológicos possibilitam esse espaço de liberdade, “caberá […] aos usuários 

utilizarem-no com estes propósitos ou não” (Ibidem). Uma “solução” curiosa para a complexa 

questão dos usos sociais das TIC e do ciberespaço: remetê-los à iniciativa espontânea e 

“individual” de “usuários” isolados. Parte-se, assim, do caráter naturalmente bom da 

tecnologia, isolando-a, como se isso fôra possível, do uso que dela faz o humano: pelo que se 

transforma o problema em uma opção entre uma “boa” e uma “má” utilização, que depende 

diretamente dos indivíduos/usuários, sem nada dever às práticas sociais instituídas e sem levar 

em conta as relações de poder. Abstraídos os entraves sociais à igualdade e à democracia, 

tudo repousa na decisão individual, agora nos ambientes virtuais. 

 Registre-se o paradoxo que consiste em fazer da democracia uma decisão individual, 

que já não depende de uma organização social específica, nem tampouco do enfrentamento na 
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própria construção das condições de igualdade: no contexto analisado, a igualdade não é o 

artifício democrático por excelência, não é entendida como ponto de chegada, mas como 

ponto de partida. Uma igualdade redutora, que encobre a criação humana e sua necessária 

dimensão social, e foi contundentemente exposta por RANCIÈRE (2005). 

A tarefa à qual as capacidades e os corações republicanos se consagram é construir 
uma sociedade igual com homens desiguais, reduzir indefinidamente a desigualdade. 
Porém, quem tomou esse partido só tem um meio de levá-lo a termo: a 
pedagogização da sociedade, isto é, a infantilização generalizada dos indivíduos que 
a compõem. Mais tarde, chamar-se-á a isso de formação continua- co-extensividade 
entre a instituição explicadora e a sociedade. A sociedade dos inferiores superiores 
será igual, ela reduzirá suas desigualdades, quando houver transformado 
inteiramente em uma sociedade de explicadores explicados (itálicos do autor)  
(p.185). 

 Tudo repousa nessa escolha isolada, usar ou não o ciberespaço de modo democrático, 

para o qual todos estão igualmente habilitados, qualquer que seja a inscrição sócio-histórica, a 

faixa etária e as experiências pregressas do usuário, e seu grau de domínio dos recursos 

tecnológicos.   

É claro que, essas condições abstraídas, a democracia torna-se puro exercício de livre 

escolha: ainda que se aceitasse momentaneamente essa hipótese, como ignorar o fato de que 

as pessoas que entram no ciberespaço, por exemplo, com o domínio de uma língua 

estrangeira, estariam em lugar privilegiado, pois circulariam mais facilmente e se 

comunicariam mais amplamente? Como evitar que as desigualdades sociais não migrem, com 

os indivíduos, para o interior desse espaço social?  O que faria com que o ciberespaço 

permanecesse como um lugar imune às desigualdades que os humanos cuidadosamente 

construíram nos espaços sociais já existentes? 

 

3. “Monolingüismo” e participação na Internet  

 Encontramos também argumentos ligando positivamente o potencial democrático da 

hipermídia com a utilização do inglês como idioma dominante na Internet, que já conta com 

90 % do seu conteúdo na língua inglesa (TONDELLI, 2006). Mesmo considerando o risco de 

“um excesso de dominação cultural dos Estados Unidos”, já que é o país que detém a língua e 

a tecnologia predominante da Internet, alguns autores propõem como estratégia para 

equilibrar a participação da língua portuguesa na WEB uma mudança de postura por parte das 

elites culturais brasileiras: trata-se de “mexer com os brios da sociedade instruída, que tem a 

obrigação de reforçar e multiplicar sua participação na Internet” (FORMIGA, 2004, p. 42). 

Parece-nos, no entanto, que a questão da hegemonia da língua inglesa na Internet não poderia 
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ser “resolvida” apenas com um ato de vontade da “sociedade instruída” do nosso país, visto 

que esse predomínio está alicerçado em relações internacionais de poder e é uma 

característica histórica dos impérios.  

Mas, no caso do “imperialismo estadosunidense”, que podemos observar recentemente 

com a desastrosa “doutrina Bush”, a língua é apenas mais uma “arma”, num conjunto de 

relações de poder que estão explicitamente consolidadas em um estado de “guerra sem fim” 

em que são inimigos todos aqueles que podem trazer risco para a “a hegemonia do capital 

global estadunidense” (WOOD, 2009). 

Mesmo com as evidências das estratégias de manutenção do poder imperialista, 

muitos comemoram o estabelecimento do idioma “globalizado”. Aqueles que associam 

diretamente democracia e unificação lingüística acreditam que os usuários da hipermídia 

ficariam menos presos aos formalismos e às dificuldades das diversas línguas locais. Livres 

dos entraves, os usuários criariam seus próprios códigos e expressões, como já acontece na 

rede mundial de computadores. Estaríamos presenciando a criação coletiva de uma linguagem 

comum “que une todos com todos”. 

Neste sentido, o desenvolvimento e a utilização da Internet acabaram produzindo, 
entre seus usuários, uma linguagem própria, repleta de termos típicos, ou seja, todo 
usuário sabe, de uma maneira ou de outra, acaba compreendendo o conjunto da rede 
e os termos que determinam o conteúdo e o funcionamento. As expressões, no 
campo da lexicologia, e da terminologia, ultrapassam o contexto cibernético e 
representam um fator concreto de globalização (GALLI, 2004, p.122). 

A julgar pelos argumentos usados por muitos autores para defender a democracia 

mediada pelos computadores, os avanços tecnológicos seriam responsáveis pela redução da 

democracia a um mero procedimento de acesso à informação, pois “grande parte dos avanços 

tecnológicos está no processo evolutivo da comunicação [sic], conduzindo-se para uma maior 

democratização do saber e da informação” (Ibidem, p.123). A “evolução” do acesso a 

informação, por si mesma, proporcionaria uma comunicação abrangente e não hierárquica no 

ciberespaço, como se a democracia fosse um conjunto de procedimentos previamente 

determinados pelo suporte técnico. 

“Excelente instrumento de persuasão”, a hipermídia estaria sendo usada como veículo 

de democratização em vários campos da sociedade, ajudando o desenvolvimento acelerado de 

um processo democrático de “globalização”. 

Desse modo, a linguagem virtual possibilita ao indivíduo participar e inteirar-se dos 
acontecimentos sociais e universais, visto que ele está em contato com uma 
linguagem globalizada, conhecida também por culturas diversas. Trata-se de uma 
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unificação e disseminação de conhecimentos, para que se tenha uma linguagem 
universal e comunicativa, considerando-se que o homem estará construindo a sua 
própria história... (Ibidem, p.127). 

A padronização lingüística seria uma necessidade no ciberespaço, na forma de uma 

“língua comum” ou de uma “superlíngua”, como denomina LÉVY (1999, p.18), para a 

suposta construção democrática da web. A unificação da língua serviria à consolidação e 

apropriação dos conceitos pelos usuários da rede, em função da acelerada e imensa circulação 

de informações que tem como principal interesse o “mercado global”. 

A linguagem da Internet constrói-se a partir da língua comum, adaptando vocábulos 
e, em grande parte, por meio de empréstimos a língua inglesa. Desse modo, talvez se 
possa dar, como certo, o fenômeno da globalização, principalmente, a globalização 
lingüística, em favor da língua inglesa, parece-nos ser uma realidade neste final de 
século, sobretudo coma a chegada das novas tecnologias da informação e da 
estrutura de uma economia aberta de mercado global (Ibidem, p. 134). 

Não tão otimista – ou resignado – como os autores anteriores citados, Nestor Garcia 

Canclini evidencia, no tópico da unificação lingüística na internet, as relações instituídas de 

poder. Canclini coloca em questão o monopólio da comunicação por poucas empresas que 

controlam a maior parte das informações e são responsáveis pela fidedignidade das notícias 

vinculadas em seus sítios. Segundo suas observações, a principal conseqüência dessa 

concentração da informação sob o controle de um reduzido número de empresas, sobretudo na 

América Latina, seria a construção de “relatos únicos, monolíticos, sobre o mundo” 

(CANCLINE, 2007, p. 177).  

Canclini alerta, portanto, contra o “monolingüismo” nas ciências e nas novas 

tecnologias, que caracteriza como uma das formas correntes de se obscurecerem as diversas 

contribuições culturais e as identidades nacionais. Ao contrário do que é comumente 

apregoado, esse monolingüismo funcionaria como uma restrição do acesso à informação, 

impossibilitando qualquer iniciativa de construção de uma sociedade do conhecimento global. 

Aliado à desigualdade de participação e distribuição das redes de informação, tanto quanto 

dos bens e mensagens das culturas com que interagimos, o monolingüismo seria, na verdade, 

um obstáculo e não uma via para a democracia.  

Atento contra o enfraquecimento da participação política disfarçada na imagem de 

“sujeitos [tornados] inteiramente livres” pelo ciberespaço, o autor enfatiza que as relações 

humanas deveriam levar em conta as diferenças e não tentar homogeneizar o contato com o 

outro – princípio que, segundo ele, a cibercultura inverte. Longe de se prestar à criação de 

uma democracia associada ao acelerado avanço das novas tecnologias, a “hibridização” das 
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identidades apenas descaracteriza a cidadania, reduzindo-a a um jogo de simulação da 

realidade. 

Mas a hibridização não é indeterminação total e, sim, combinação de conhecimentos 
específicos. Ao estudar essas mesclas, o saber científico não pode deixar se levar 
pela simples celebração das facilidades de nomadismo e obtenção de disfarces. 
Podemos esperar que a ciência se diferencie de outras formas de conhecimento, 
como as artísticas, mediante algum tipo de controle e racionalidade. Pelo menos é a 
preocupação que encontramos na ampla tradição do desconstrucionista do sujeito: 
não simples dissolução, mas renovada exigência de coerência filosófica, necessidade 
de dar consistência à cidadania e verossimilhança às inteirações sociais (Ibidem, 
p.189). 

Canclini argumenta que o suposto modelo de “hibridização” das identidades, criado 

nos ambientes virtuais, pressupõe sujeitos “nômades” que não mantêm uma relação de 

pertencimento com qualquer região ou cultura e tem como resultado o descomprometimento 

dos sujeitos em relação a suas ações. Imersos em um ambiente de simulação proporcionado 

pelos recursos tecnológicos, esses indivíduos têm sua participação social limitada à lógica 

programada dos jogos eletrônicos. A principal preocupação do autor parece voltar-se para os 

grandes grupos econômicos que usam a imagem da simulação para fomentar um modelo 

mercantil que supostamente possibilita e incentiva a “participação” de seus usuários: 

Pode existir sociedade, vale dizer, pacto social, se nunca soubermos quem está nos 
falando, escrevendo ou apresentando teses? Conviver na sociedade é possível se 
existem sujeitos que se façam responsáveis. Não se trata de regressar às certezas 
fáceis do idealismo ou do empirismo, ou de negar o quanto imaginamos do real, dos 
outros ou de nós mesmos, ao representar-nos na linguagem. Trata-se de averiguar se, 
em certa medida, é viável achar formas empiricamente identificáveis, não só 
discursivamente imaginadas, de subjetividade e alteridade (Ibidem, p.187).  

A participação social dos indivíduos que assume a forma de subjetivação “híbrida” 

está sempre presa a uma simulação da realidade nos ambientes virtuais, que retira consistência 

da cidadania e verossimilhança das relações sociais. Aliada a essa nova forma de 

subjetivação, construir-se-ia uma ilusão de liberdade, pela mobilidade e “desterritorialidade” 

das interações virtuais. Ora, comenta o autor, essa “nova forma de subjetivação” aprofunda 

ainda mais a desigualdade social: 

A nova desigualdade reside em que os identificados somos os consumidores das 
grandes lojas, os migrantes e os turistas dos aeroportos, que nunca fazem as 
perguntas e armazenam a informação. Pedem-nos, neste mundo de conexões, ser 
bastante maleáveis para nos adaptarmos a muitas situações e culturas, mas quem 
vive adaptando-se a novos papéis – lemos em Boltanski e Chiapello – corre o risco 
de passar despercebido ou tornar-se desconfiável. Também se expõe a ser 
identificado sem saber quem o identifica (Ibidem, 204). 
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4. A hierarquização das informações na Internet  

 Outros autores também mantêm uma reserva crítica diante da euforia dos defensores 

da “computadorcracia”, que apostam em uma democracia direta pelo computador 

(SILVEIRA, 2000), mas, sobretudo, no que diz respeito à questão da isonomia dos discursos 

na internet. Eles argumentam que um maior acesso à informação e a possibilidade de grande 

circulação de notícias na rede não garante necessariamente uma distribuição equilibrada dos 

discursos, porque somente aqueles que possuem um nível socioeconômico acima da média 

conseguem utilizar adequadamente os recursos da hipermídia. 

No entanto, o que a Internet vem proporcionando não é um tipo específico de 
informação, mas uma gama de conhecimentos que trafegam sem parar pela Rede, 
atingindo parcelas específicas e ainda pequenas da sociedade mundial; no geral, um 
grupo bem específico de pessoas: as que têm condições financeiras para a aquisição 
de tal tecnologia; as possuidoras de certo nível educacional que as capacite a usar 
tais ferramentas; as que detêm habilidades lingüísticas, uma vez que muito do 
material disponível está em língua estrangeira e, ainda, as que possuem 
discernimento para selecionar quais conteúdos são de fato importantes e 
merecedores de crédito (BERGER, 2007, p.39). 

 Mesmo havendo a possibilidade de que todos os internautas produzam discursos, 

esses discursos entram na rede de maneira muito desigual – o que define um tratamento 

hierarquizado (na prática) e não democrático nos meios digitais.  

Embora no ciberespaço cada sujeito seja efetivamente um potencial produtor de 
informações, a Análise do Discurso (AD) vai nos mostrar que mesmo que a rede 
abrigue uma pluralidade de idéias, de pontos de vistas, isso não é suficiente para que 
haja uma democratização dos discursos (MELO 2004, p. 137). 

Prolongando os argumentos desses autores, podemos acrescentar que a maioria dos 

internautas procura informações em páginas dos jornais eletrônicos controlados por grupos 

estruturados e socialmente influentes e que as idéias que circulam mais comumente são aqui 

como em toda parte, as de consenso. Até certo ponto, os grupos que dominam os meios de 

informação transferem do papel para o meio digital suas tendências e posições: e ninguém 

duvida de que o posicionamento de um grande jornal – “da Folha de São Paulo ou de O 

Globo, por exemplo, será o mesmo na sua versão impressa ou online”:  

Assim, no ciberespaço, o discurso dos excluídos (as idéias do lado B) só aparece em 
sites e homepages de iniciativas pessoal e/ou institucional e só serão conhecidas 
caso o sujeito-internauta esteja realizando buscas de caráter não puramente 
informacional, mas de natureza temática, que estamos nomeando aqui como “busca 
de conhecimento” (Ibidem, p. 138). 

Além disso, instrumentos de referência no universo do ciberespaço, os sítios de busca 

se caracterizam por manter tal “polifonia discursiva” que o internauta se vê, na maior parte do 
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tempo, diante de listas gigantescas ou simplesmente caóticas de endereços relacionados a seu 

objeto da pesquisa. A quantidade de informações da internet já produziu uma impossibilidade 

física de acesso: a internet já contava com 50 bilhões de registros em 2007, e os instrumentos 

de buscas só comportavam, na mesma época 5 bilhões de eventos (BATISTA, 2007). Por 

isso, outra constatação a que se pode facilmente chegar é a de que a grande quantidade de 

informações apresentada ao internauta é, ao mesmo tempo, um auxílio e um obstáculo.  

A grande pluralidade de informações auxilia a realização de pesquisas muito mais 

amplas e rápidas do que nos meios tradicionais. Em contrapartida, pelo menos dois obstáculos 

invalidam a suposta democracia da informação na rede: em primeiro lugar, o volume de 

informações é imenso e impossível de ser analisado e assimilado pelo usuário não 

especializado. Em segundo lugar, as informações, aparentemente hierarquizadas da maneira 

mais democrática – pela quantidade de acessos – de fato se prestam a um insidioso 

mecanismo de privilégio que as grandes empresas manipulam com facilidade. Assim, a 

prioridade atribuída pelo número de acessos tende a criar na rede um circulo vicioso, em que 

as informações dominantes sempre tenderão a manter sua posição. Em outras palavras, os 

internautas são levados a utilizar um repertório proporcionalmente pequeno de informações 

com a tendência à homogeneização:  

No entanto, essa crença numa sociedade libertária, numa integração geral, universal 
em que todos teriam acesso a tudo que necessitassem a qualquer momento, em 
tempo real, só existe do ponto de vista técnico, virtual, mas não do ponto de vista 
das práticas sociais efetivas. Ninguém consegue ter acesso a tudo que está na rede, 
pois as trocas no ciberespaço funcionam como quaisquer outras. Ou seja, estão 
vinculadas às condições de produção e circulação do discurso (conhecimento, acesso 
etc.) (MELO 2004, p. 138).  

 Outra critica bastante pertinente diz respeito à suposta “acessibilidade ilimitada do 

hipertexto”, que na verdade pode encobrir uma complexidade que é mais “restritiva” do que 

promotora de um acesso ilimitado:  

O hipertexto Internetiano pode ser tão restritivo (sob o ponto de vista discursivo e, 
conseqüentemente, estrutural) que os leitores considerem que têm apenas algumas 
poucas escolhas a mais de navegação do que teriam numa versão linear do texto. No 
outro extremo, um documento hipertextual na Internet poderia ser tão aberto, 
interconectado e controlado pelo leitor que os usuários poderiam considerar-se 
sobrecarregados pela multiplicidade de escolhas. De uma maneira ou de outra, a 
acessibilidade ilimitada seria não mais do que uma possibilidade técnica e poucas 
vezes uma prática real (Ibidem, p. 143). 

 

 

  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
10

5. Possíveis limites da educação, autonomia e democracia no ciberespaço 

GUR-ZE'EV (2008) coloca sob suspeição a afirmação de um caráter supostamente 

democrático do ciberespaço – que, segundo ele, na verdade encobriria a introdução de um tipo 

de educação que, manipulado pelas elites econômicas, usa a tecnologia para encobrir os 

efeitos de um processo educativo homogeneizado. 

No interior do ciberespaço, com tecnologias de realidade virtual, a Internet, os 
“moos” e assemelhados reproduzem certo tipo de representação – na qual só há 
espaço para diversidade, contingência, temporalidade, fluidez, hibridez e espetáculo 
“horizontais” – que prosperam enquanto apóiam com eficiência a ulterior 
produtivização do sistema. Como tal, o ciberespaço rivaliza com todas tentativas 
tradicionais de eternizar, mistificar ou desmistificar a realidade e permite um novo 
tipo de educação modeladora. Para nós, eis aqui a educação modeladora mais 
avançadamente niilista que já ameaçou a humanidade (p. 9). 

Gur-Ze'ev descreve a euforia dos textos que proclama a pretensa liberdade e 

autonomia democráticas do sujeito no ciberespaço como um engodo, que na verdade ajuda a 

obscurecer as relações de poder na sociedade e cria um “consumidor-produtor efetivo no 

mercado capitalista”. Mas, muito pelo contrário, analisa o autor, o ciberespaço se estaria 

estabelecendo como um local de repetição, de “mesmice”; o sujeito (usuário) seria cada vez 

mais seduzido pela satisfação imediata de suas “necessidades”, em um ambiente que 

desconsidera ou pasteuriza a alteridade. O ciberespaço parece, então, ser capaz de arrefecer as 

angústias e frustrações do sujeito, dando em troca um “prazer” que não precisa da relação 

com o outro para ser efetivado. Sujeitos que funcionariam como partes de uma “máquina do 

prazer”. 

O elemento constituinte do ciberespaço é a mesmice, que se camufla como 
diversidade infinita, “diferença” e contingência. Não há espaço para diálogo, quando 
o sistema simula manifestar total abertura e, assim, o fim da alienação e opressão; 
daí que a luta contra a opressão ou a busca de transcendência, pelo “totalmente 
outro” ou pelo “não-ainda” apareçam como ingênuas, obsoletas ou até opressoras. 
No entanto, a “abertura” e a “liberdade de escolha” ou a autoconstituição, que o 
ciberespaço finge realizar, atualizam um infinito que é totalmente diferente daquele 
a que se referiam Kierkegaard, Rosenzweig, Adorno ou Lévinas: é uma abertura que 
contém um infinito quantitativo, não um infinito qualitativo. Nela, a mesmice veste 
as roupas da abertura à “diferença” – mas só enquanto parte e parcela do sistema e 
de sua lógica interna… O ciberespaço como uma máquina do prazer garante a 
impossibilidade da busca erótica pelo diálogo, pois a Utopia já foi alcançada e 
efetivada. Agora somos convidados apenas a consumir seus prazeres e empurrar sua 
efetivação nas fronteiras infinitas da mesmice (Ibidem, p. 12). 

Além das observações de Gur-Ze'ev, as considerações de SALDANHA (2008) são 

também muito oportunas para o debate sobre a autonomia e democracia no ciberespaço. O 

autor questiona os argumentos daqueles que defendem incondicionalmente o ciberespaço 

como lugar “livre da opressão”, representado pela “não linearidade” do hipertexto.  
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Saldanha posiciona-se contra os apologistas da “liberdade ilimitada no ciberespaço”, 

que acreditam que a livre associação através dos links do espaço virtual permitem a quebra da 

hierarquia entre autor e leitor, assim como a superação da “autoridade” tradicionalmente 

investida na figura do mestre – obra de uma estrutura tecnológica que tornaria o aluno capaz 

da “construção autônoma de um conhecimento emancipador”. 

O poder pedagógico do hipertexto, labirinto que abriria possibilidades de percursos 
plurais, se manifestaria na superação da autoridade do autor, na própria dissipação 
da distinção ou da hierarquia entre autor e leitor, nas transgressões e escolhas 
realizadas por meio de leituras múltiplas em textos não-lineares e destituídos de 
autoridade e, ainda, através de uma subjetividade que conquistaria a liberdade e 
desenvolveria a criatividade. Tudo isso se daria graças ao colapso da figura 
opressiva de um detentor ou centro autorizado do saber, muitas vezes identificado 
com o próprio livro e o professor convencionais (p. 1) 

Saldanha discorda sobre o sentido da “autoria” que seria possibilitada pelo mundo 

virtual e questiona a própria possibilidade do processo de autonomia ser derivado da 

tecnologia. O autor argumenta que não raramente os usuários acabam desorientados e imersos 

em uma gigantesca massa de informações, confusos entre estímulos variados do ciberespaço. 

Navegando de um link a outro e encontrando um enorme leque de possibilidades como 

notícias, entretenimento, blogs, salas de encontro das mais variadas orientações e mais um 

sem números de outras “portas”, o que garantiria o “encontro com o outro” se o próprio 

usuário encontra-se perdido?  

No entanto, cabe indagar em que medida é possível a experiência autêntica de um 
sujeito que, não passando de um usuário desorientado no caos de informações e 
estímulos da rede, se reconheça verdadeiramente perdido em relação ao Outro ou a 
si mesmo. Mais ainda, é preciso questionar as possibilidades de realização de uma 
subjetividade que experimente o encontro com o Outro e a construção autônoma de 
um conhecimento emancipador (ibidem) 

O autor argumenta que os procedimentos de navegação não podem ser vistos como 

construtores de uma nova sensibilidade que promove, pela mobilidade e interatividade, uma 

espécie de “democracia direta” de todos com todos na rede. Essa suposta interatividade 

poderia ser no máximo uma adequação aos programas elaborados para fins de consumo – 

nesse caso, o ciberespaço realizaria o inverso do que promete, ajudando de fato a reforçar a 

passividade e a submissão do usuário ao ambiente virtual. 

O caráter labiríntico do hipertexto, associado tanto aos riscos de se perder no 
ciberespaço quanto aos ganhos de percursos plurais e imprevisíveis, pode até 
oferecer a ilusão de uma subjetividade que se enriquece com escolhas e 
aprendizagens livres de determinações e instruções cerceadoras. Entretanto, não se 
pode fechar os olhos para o perigo de se ter no hipertexto uma liberdade de escolha 
reduzida a programas e a possibilidades pré-determinadas (Ibidem, p. 6). 
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Além de relativizar a questão autoral nos ambientes virtuais, Saldanha faz um 

importante alerta contra a euforia desmedida da utilização das TIC na educação: sem negar a 

importância das ferramentas digitais, analisa que as tecnologias da informação não 

terminaram com as relações de força do capital, sendo importante analisar criticamente o 

sentido da utilização das TIC na educação, sob os aspectos políticos e econômicos.  

E, para começar, como a EAD online foi especialmente investida pela iniciativa 

privada, sendo oferecida como um «produto» pelas diversas empresas que disputam mercado 

é impossível desconhecer que seu papel é o de contribuir, nesses contextos, para a 

maximização dos lucros. A preocupação com a nova modalidade recairia sobre a qualidade 

dos cursos oferecidos, que podem sucumbir à lógica da substituição da qualidade pela 

premência da lucratividade, utilizando pessoal não qualificado e estruturas insuficientes para 

o oferecimento dos cursos. Sob esse aspecto estritamente econômico, podemos dizer que esse 

risco não é, evidentemente, uma exclusividade da nova modalidade; mas, por outro lado, é 

inegável que ele pode aí apresentar-se com mais vigor, posto há uma maior “flexibilidade” 

nas relações de trabalho na EAD on-line (NEVES, 2009). 

Do ponto de vista político, a interrogação fica por conta do modelo de subjetividade 

preconizado pela nova modalidade. Um modelo de educação voltado para valores como a 

«competitividade» e o isolamento de um indivíduo que deve se construir como «auto-

suficiente» não parece contribuir mais para a formação de uma sociedade democrática do que 

os antigos modelos tecnicistas já contribuíram no passado. Conhecemos os desdobramentos 

negativos da supervalorização do individualismo em nossa sociedade e, segundo Saldanha, 

corre-se o risco de um aprofundamento do isolamento do indivíduo em uma sociedade 

“fragmentada” com o uso inconseqüente das TIC na educação.  

O ciberespaço precisa ser entendido e integrado ao contexto educacional levando-se 
também em conta sua relação com o processo de globalização do capital, com o 
modelo da inserção competitiva no mercado e, ainda, com o risco de uma 
subjetividade reificada e fragmentada (SALDANHA, 2008, p.7). 

Ainda em relação à utilização dos recursos do ciberespaço pela educação, Saldanha 

salienta que é fundamental a construção do diálogo com o outro e não apenas com os 

programas de computador. A relação com o outro é que pode preservar uma convivência 

saudável com as diferenças individuais, pois mesmo que não exista um isolamento radical na 

rede, em função das numerosas possibilidades de conexão, essa relação deve ser mais 

qualitativa e não automatizada. 
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Se, entretanto, não se está isolado na rede, há que se qualificar o tipo de relação ou 
diálogo que tem lugar no ciberespaço. Se o «estar junto virtual», que se dá por meio 
de uma infra-estrutura informática, não priva o usuário de algum tipo de contato 
com o outro, essa co-presença virtual não pode, todavia, garantir a realização de 
todas as variáveis que compõem o encontro presencial e a percepção de nuanças das 
subjetividades implicadas nesse encontro (Ibidem). 

 

6. Considerações finais  

As apostas otimistas na estrutura “revolucionária” da hipermídia, encarada como 

guardiã do movimento democrático da sociedade, nos parecem duplamente enganosas: 

primeiramente, por caracterizar a democracia como um caminho natural e necessário que a 

sociedade deve percorrer; e, em segundo lugar, por realimentar o mito da razão controladora e 

a falta de compromisso com a “totalidade do pensável” (CASTORIADIS, 1999),  isso é, com 

as interrogações capazes de alimentar o nosso pensamento.  

Pensar no movimento democrático como sustentado pela estrutura da hipermídia 

parece uma redução do campo social-histórico a um conjunto determinado de possibilidades – 

todas elas obviamente sustentadas pela técnica. Entendida como instrumento da democracia 

direta, a hipermídia apenas reforça a idéia de que existe uma potencialidade democrática 

latente que pode ser colocada em ato pelo auxílio da tecnologia. E, transferida essa idéia para 

educação, parece que a hipermídia potencializaria habilidades igualmente latentes de cada 

aluno.  

A definição da educação como processo que potencializa as “habilidades e 

competências” naturais de cada indivíduo é sem dúvida a mais tradicional entre todas as que a 

reflexão humana já produziu; no entanto, ela só faz ocultar a realidade de um processo de 

autocriação sem o qual não é possível falar em educação do sujeito. Mas, entendida como 

espaço de autocriação, a educação exige a troca entre os sujeitos, exige uma saída de si, exige 

o processo de socialização. 

 A educação, entendida como criação, não é um conjunto de “habilidades e 

competências” preexistente e em estado de latência, à espera de ser colocado em ato; ela é 

uma atividade de autoformação permanente, que toma como base o que ainda não existe, ou 

seja, a própria autonomia.  

A autonomia é, pois, ponto de partida e de chegada de um processo de interrogação 

permanente e de uma constante prática de deliberação, que caracterizam a educação como 

uma atividade que não pode ser determinada. Como as deliberações de que resultam o projeto 
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educativo não podem se apoiar, como se dá com os fenômenos físicos, em leis naturais, não 

há como “explicar” ou prever seus efeitos: não obstante o conhecimento científico que 

possamos possuir acerca de múltiplas dimensões do humano, não é possível determinar 

antecipadamente os resultados da educação.  

Assim, define-se, pela existência mesma da educação como um enigma 
ineliminável, o papel da filosofia da educação como exigência de interrogação que, 
antes de ser seu monopólio, é tarefa de autocriação individual e coletiva que tem 
como ponto de partida e como fim a emancipação humana (VALLE, 2002, p. 275). 

Sustentada apenas pelo referencial da técnica, a educação no ciberespaço não parece 

conceder nada à autonomia do sujeito. A educação, pensada como um conjunto de 

procedimentos técnicos e sustentada por uma variedade de métodos que pretendem resolver 

problemas e aumentar a eficiência do fazer educativo, perde o seu cerne: a criação. 

No que compete, no entanto, à educação, a afirmação que sua atividade não pode ser 
entendida como mero terreno de aplicação de teorias ou de técnicas, isto é, como um 
domínio aplicado, apóia-se em, pelo menos, dois argumentos que falam por si sós: o 
aluno e o professor. Limitado, ocultado, obstruído que seja, esse poder criador se 
manifesta ainda, e o que nele resiste ainda é suficientemente expressivo e manifesto, 
suficientemente resistente para atuar como uma espécie de denuncia espontânea da 
tecnocracia educacional (Ibidem, p.270). 

Como criação, a educação não pode estar reduzida aos procedimentos técnicos, que 

procurariam extrair do aluno o conhecimento nele latente, por uma única razão: não há nada 

para ser atualizado nesse sentido. Não queremos negar que o aluno possua conhecimentos 

provenientes do seu processo de socialização, mas afirmar que o que está em jogo na 

educação é a própria autonomia humana, o poder criador do humano. Entendida como 

autoformação, a educação precisa da autonomia para que o aluno realize as suas intervenções 

e se forme constantemente. Por outro lado, o processo de autoformação não está assentado em 

uma dinâmica prospectiva, através da qual o aluno aprenderá sozinho, atualizando um 

conhecimento previamente inscrito em sua alma. Esse poder criador não é uma potência a ser 

atualizada, não se trata de um conjunto predefinido, mas de uma capacidade de fazer existir 

algo que ainda não está lá. 

Já, pois, que a liberdade, ou antes, a autonomia humana não implica que a educação 
deve se entender como simples atualização das faculdades do indivíduo, como 
ativação de uma potencia que preexistiria, como atualização de algo que podemos 
definir a priori, como um poder ser determinado de antemão, como então defini-la? 
Como atualização, propõe-nos Castoriadis, de um poder poder ser (itálicos da 
autora) (Ibidem, p. 271). 
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