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RESUMO

O presente artigo apresenta os conceitos da virtualização da cultura e as contribuições para a educação,
partindo de uma abordagem histórica da comunicação e de uma breve reflexão dos avanços tecnológicos.
Apresentamos o ciberespaço como suporte técnico para a comunicação virtual. Nesse sentido a evolução da
linguagem virtual e a sua relação com o social vêm alterando as formas e os espaços de interação e
aprendizagem. A Educação a Distância utiliza-se de diferentes espaços e formatação do tempo para dinamizar
o processo de ensino-aprendizagem transformando informações em conhecimento através do ambiente virtual
de aprendizagem. Para a construção deste artigo utilizamos como suporte teórico metodológico leituras como:
Pierre Lévy, Lúcia Santaella e Antony Giddens.

PALAVRAS-CHAVE: Virtual, Ciberespaço, Educação a Distância.

WRITING LINEAR CONTRIBUTIONS TO COLLECTIVE INTELLIGENCE OF CULTURE FOR DIGITAL EAD

This work introduces the concepts of a virtual culture and contributions to education based on a history
approach of communication and a brief reflection of the advances technological. We introduce the cyberspace
as technical support for virtual communication. In this sense the evolution of virtual language and their
relationship with the social are changing the ways and the spaces of interaction and learning. The Distance
Education use these different spaces to streamline the process of teaching and learning, transforming
information into knowledge through the Virtual Environment of Learning. For this article we use as
theoretical-methodological support. Pierre Levy, Lucy Santaella and Anthony Giddens.
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1. INTRODUÇÃO

A necessidade de comunicação é algo que está presente na vida do ser humano desde sempre. O Registro
fatos e a expressão de ideias são fatores que contribuíram para a construção de diferentes formas de
comunicação. É esse processo que garante grandes avanços tecnológicos e uma redução entre tempo e
espaço.

É possível aproximar a História da humanidade das diversas formas de comunicar, a exemplo, podemos citar
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os desenhos rupestres na pré-história e os hieróglifos egípcios para a História Antiga. Como teríamos
preservado a memória sem os documentos escritos, livros, fotografias e os registros das memórias orais?
Hoje é possível armazená-las em diferentes mídias.

A primeira forma de popularização de grandes registros se deu após a invenção da imprensa que impulsionou
a construção de bibliotecas, pois, não era apenas um livro manuscrito o único instrumento de informação e
sim vários livros. Assim sendo, cada palavra, cada questão remetia a outro texto, desta maneira alargava-se
o saber. Depois no século XX, com a revolução industrial, há o avanço das máquinas, e com isso, uma
redefinição no fazer e no pensamento da sociedade.

Com o avanço tecnológico, surgem novos instrumentos e veículos que vão influenciar de maneira universal o
caráter dos códigos de comunicação: a informática que produz computadores; a microeletrônica que fabrica
chips, transmissores e produtos eletrônicos; a robótica que cria robôs; as telecomunicações que viabilizam as
transmissões de rádio e televisão; a telefonia fixa e móvel e a internet que possibilita a interação entre as
pessoas, a globalização e a democratização. Pierre Lévy (2000, p. 49) afirma que “é notável que a presença
maciça da informática em diversos setores da vida cotidiana multiplica-se a cada dia. Há uma onda, uma
invasão das novas tecnologias da informação.”

Graças à digitalização e compressão dos dados, todo e qualquer tipo de signo pode ser recebido, estocado,
tratado e difundido, via computador. Aliada a telecomunicação, a informática permite que esses dados cruzem
oceanos, continentes e hemisférios contratando qualquer pessoa através do ciberespaço. Com esse espaço,
temos uma ferramenta de comunicação muito diferente das clássicas, pois, é nele que toda a mensagem se
torna interativa.

[...] “o espaço cibernético, portanto, envolve dois fenômenos que estão acontecendo
ao mesmo tempo: a numeralização que implica essa plasticidade de potencial e
todas as mensagens seria o primeiro aspecto e o fato de que as mensagens
potenciais são postas em rede, e fluxo é o segundo fenômeno”. (LÉVY; 2000, p.15)

Desta forma, o espaço cibernético está se tornando um lugar essencial à comunicação humana e à evolução
do pensamento. Ele se encontra na origem de uma nova arquitetura de um novo pensar coletivo. Seu
funcionamento vai além da dependência dos computadores, provocando a transformação dos conceitos e da
linguagem. O não-lugar referência, ou seja o lugar não-geográfico, se contrapõe ao lugar antropológico da
existência, aquele onde o homem cria suas raízes, impõe suas marcas sociais, encontra seus semelhantes,
constrói sua sociabilidade.

2- A TECNOLOGIA VIRTUAL

Toda a realidade virtual está submetida à mediação dos computadores, através do qual, a informação e o
conhecimento são facilmente disseminados. Segundo Lévy (2001, p. 29) “o computador é uma ferramenta de
troca, de produção e de estocagem de informação. A partir do momento em que canaliza e entrelaça uma alta
magnitude de fluxo, ele se torna um centro virtual, um instrumento de poder”. Desta forma, a troca de
informação é em grande parte realizada pela mediação de dispositivos que permitem que, um número
crescente de interações entre indivíduos e organizações seja produzido em formato digital e mediado por
computador ou dispositivo baseado em computador.

O domínio dessas tecnologias intelectuais favorece o desenvolvimento e a manutenção de processos de
inteligência coletiva, pois, exteriorizando uma parte de nossas operações coletivas, as tecnologias intelectuais
de suporte digital as tornam, em grandes medidas, públicas e partilháveis. Para Santaella (2004, p. 59), “no
cerne dessa revolução está à possibilidade aberta pelo computador de converter toda informação – texto,
som, imagem, vídeo – em uma mesma linguagem universal”, sendo essa a linguagem dos signos.
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Para Lévy, os signos evocam “coisas ausentes”, mas também, e especialmente, cenas que envolvem a arte,
cultura, religião, educação e outros. A linguagem é um poder e quanto mais a ela se encontra, mais
aumentam as possibilidades de criar novos signos.

“A linguagem, em primeiro lugar, virtualiza um “tempo real” que mantém aquilo que
está vivo prisioneiro do aqui e agora. Com isso, ela inaugura o passado, o futuro e,
no geral, o tempo como no reino em si, uma extensão provida de sua própria
consciência. A partir da invenção da linguagem, nós, humanos, passamos a habitar
um espaço virtual, fluxo temporal tomado como um todo, que o imediato presente
atualiza apenas parcialmente, fugazmente”. (LÉVY, 2003, p. 71)

Os avanços tecnológicos sempre foram responsáveis por uma transformação nos mais diversos campos de
atividades. Hoje, o desenvolvimento informacional e técnico está modificando a sociedade sob diversos
ângulos, e a educação não poderia ficar alienada a este processo. As tecnologias da informação e as novas
formas de comunicação quebram as formas tradicionais de ensino e aprendizagem, alterando os paradigmas
educacionais e modificando o ambiente escolar, a exemplo disso, temos a Educação a Distância (EAD) que
utiliza das mediações tecnológicas para construção do saber de forma dinâmica e interativa.

A sociedade da informação constitui uma influência decisiva nos meios de comunicação e nos processos
educacionais. A grande quantidade de informação disponível e sua conversão em conhecimento, que
permeiam nossas relações com o saber, estão adquirindo um novo ordenamento, caminhando para o
ciberespaço. Este pode ser identificado como interconexões entre redes de computadores, o que se manifesta
em maior alcance na internet.

A partir do rompimento dos padrões espaciais convencionais em redes interativas, o espaço de fluxos virtuais
passou a substituir o espaço de lugares. Este espaço imaterial de fluxos realiza um processo de
desmaterialização das relações sociais e educacionais conectadas em rede. O que antes era concreto e
palpável adquire uma dimensão imaterial na forma de impulsos eletrônicos.

“O virtual é uma nova modalidade de ser, cuja compreensão é facilitada se
consideramos o processo que leva a ele: a virtualização o real seria da ordem do
tenho, enquanto o virtual seria a ordem do terás, ou da ilusão, o que permite
geralmente o uso de uma ironia fácil para evocar as diversas formas de
virtualizações”. (LÉVY, 1996, p. 15)

O lugar virtual está apoiado em quatro eixos primordiais: o tempo real, a desterritorialidade, imaterialidade e
interatividade. Tais aspectos possibilitam relações sociais simultâneas e o acesso imediato a qualquer parte do
mundo, inaugurando uma nova percepção do tempo, do espaço e das relações sociais. É no lugar virtual que
se pode experimentar, solitariamente, uma nova sociabilidade, compartilhando um lugar simbólico e marcado
por novas relações.

Neste novo século, a sociedade se caracteriza pela vasta quantidade de informação em fluxo e por seu
consequente acesso, bem como, a acelerada alteração e atualização da informação. Neste contexto, a
familiarização com novas tecnologias da informação e a contínua atualização de conhecimentos será
necessária, potencializando ainda mais a influência da tecnologia sobre diversos aspectos da atividade
humana relacionados à aprendizagem.

A educação contemporânea mostra que os atuais paradigmas não atendem mais as necessidades, visto que, a
velocidade e a nova dinâmica social exigem outras conexões. O estilo digital gera, obrigatoriamente, não
apenas o uso de novos equipamentos para a produção e apresentação de conhecimentos, mas, também
novos comportamentos de aprendizagem, novas racionalidades, novos estímulos perceptivos.
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As novas tecnologias de comunicação não apenas alteram as formas de armazenamento e acesso das
memórias humanas, como também, mudam o próprio sentido do que é memória, através de imagens, sons e
movimentos apresentados virtualmente.

A evolução tecnológica conduziu o desenvolvimento humano para o registro de situações que vão da memória
fluida dos relatos orais às interfaces com as memórias tecnológicas gravadas nos equipamentos digitais. A
tecnologia moderna reestrutura ainda mais profundamente a consciência e a memória, impondo uma nova
ordem nas formas tradicionais de compreender e de agir sobre o mundo.

O Criar, o transmitir, o armazenar e o significar está acontecendo como em nenhum momento da história. Os
novos suportes digitais permitem que as informações sejam manipuladas de forma extremamente rápida e
flexível, envolvendo praticamente todas as áreas do conhecimento sistemático, bem como, todo o cotidiano
nas suas múltiplas relações.

Além da escola, também a imprensa, o espaço domiciliar e o espaço social com a tecnologia virtual,
tornaram-se ainda mais educativos. Cada dia mais pessoas estudam em casa, podem, de lá, acessar o
ciberespaço e ter formação e aprendizagem à distância.

A disseminação de novos paradigmas científicos aliados a presença de uma economia globalizada, bem como,
o crescente avanço das tecnologias digitais, exige respostas coerentes de todo segmento educacional.
Percebemos que o ato pedagógico precisa ser analisado e revisto de forma estrutural em suas concepções
epistemológicas, na reformulação dos currículos e, principalmente, nas abordagens didáticas.

“As tecnologias intelectuais da pós-modernidade com seus suportes hipertextuais,
interconectados, reticulares, interativos e múltiplos , questionam a escola e sua
compartimentalização disciplinar, suas grades curriculares tão pouco propicia ao
dialógo entre os saberes”.(LÉVY, 2000, p.15)

A possibilidade digital permite o acesso a bancos de dados de informações, ampliam e modificam funções
cognitivas humanas, tais como, memória, imaginação, percepção e raciocínio. O nexo com os novos espaços
amplia as possibilidades dos sentidos humanos, faz com que a visão e a audição sejam mais que sensações
internas, passando a serem produzidos e reproduzidos com uma extensão externa.

3- O CIBERESPÇO

O ciberespaço é o ambiente criado de forma virtual através do uso dos meios de comunicação modernos,
destacando-se entre eles a internet. A internet abriga uma série de conhecimento e possibilita a ampliação
dos espaços e a redução do tempo, o que agiliza a construção e a transmissão do conhecimento.

Santaella (2004, p.45) afirma que o “Ciberespaço será considerado como todo e qualquer espaço
informacional multidimensional que depende da interação do usuário, permite a este o acesso, a manipulação,
a transformação e o intercambio de seus fluxos codificados de informação.” Dessa forma, cada participante
pode ter um papel ativo neste espaço virtual. Cada grupo, cada indivíduo pode tornar-se emissor e contribuir
para a construção de novos saberes.

Segundo Lévi (1996, p.127), o ciberespaço tornou-se possível graças a três princípios: a interconexão, a
criação de comunidades e a inteligência coletiva.

O primeiro princípio refere-se a interconexão como fundamental porque não é possível pensar em ciberespaço
sem ideia de rede. “A interconexão constitui a humanidade em um contínuo sem fronteiras” (LÉVY, 1999,
p.127).

O segundo princípio diz respeito às comunidades virtuais, que são construídas sobre as afinidades ou
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necessidades em processo de cooperação ou de troca, tudo isso independente das proximidades geográficas.
As comunidades virtuais realizam de fato uma verdadeira atualização de grupos humanos, contribuindo com a
manutenção e a criação de ambientes democráticos que favoreçam a construção de novos conhecimentos
num local de aprendizagem sem fronteiras.

Outro princípio que torna o ciberespaço possível é a inteligência coletiva. Compreendemos a inteligência como
a capacidade intelectual de cada indivíduo de raciocinar, planejar, aprender, resolver problemas, abstrair
ideias, compreender linguagens. Já o coletivo faz referência à organização destes mesmos indivíduos e de
suas competências em torno de objetos comuns.

A base principal da inteligência coletiva se constitui no relacionamento e no enriquecimento mútuo das
pessoas, considerando seus conhecimentos e capacidades. “A inteligência coletiva é uma das inteligências
variadas, distribuída por todos os lugares, constantemente valorizada, colocada em sinergia em tempo real,
que engendra uma mobilização otimizada das competências” (LÉVI, 1999, p. 199). Esta cria a perspectiva de
um laço social construtivo e cooperativo, onde cada um, embora não saiba tudo, pode colaborar com aquilo
que sabe.

Assim, o ciberespaço é a virtualização, ou seja, a atualização em lugar de dados registrados em outro lugar;
interconectados por redes, e que por suas características técnicas de programação, permite a mediação da
comunicação entre pessoas e a própria cultura por elas produzidas.

4- A EDUCAÇÃO COMO CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

Uma das características da cultura digital é o aprendizado por simulação. Ao fazermos um retrospecto sobre
as culturas anteriores, iremos observar que tanto a oralidade como a escrita já utilizavam a simulação como
forma do conhecimento. Contudo, na Era Digital houve uma melhor utilização da simulação, principalmente,
no que diz respeito ao desenvolvimento do lado sensório-motor provocado pelos suportes digitais. Sobre isso
Lévy observa:

“Entre os novos modos de conhecimentos trazidos pela cibercultura, a simulação
ocupa um lugar central. Em uma palavra, trata-se de uma tecnologia intelectual que
amplifica a imaginação (aumento de inteligência) e permite aos grupos que
compartilhem, negociem e refinem modelos mentais comuns, qualquer que seja a
complexidade deles (aumento da inteligência coletiva).” (LÉVY, 1993, p. 165)

O conhecimento por simulação favorece uma relação mais próxima entre os alunos e os ambientes virtuais de
aprendizagem, quando a visão, a audição e o próprio tato são mais utilizados do que com a oralidade e a
escrita, contribuindo para o aprendizado.

Desta forma, somos capazes de aprender de forma mais efetiva, sendo as ferramentas contidas em um
ambiente virtual de aprendizagem ou em outra plataforma uma ferramenta de ajuda ao raciocínio ligada ao
conhecimento processual.

Para a construção do conhecimento o computador é o suporte informático substituindo a inércia do papel pela
velocidade em tempo real. A cultura digital proporcionou o aparecimento de novos suportes para a escrita,
que contribuem para a troca e a construção das redes de conhecimento. Estes suportes estariam
possibilitando a passagem da etapa da inteligência baseada na escrita linear para inteligência coletiva
baseada no hipertexto que “[...] é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras,
páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles
mesmos ser hipertexto.”( LÉVY, 1993, p. 33)
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A internalização desta nova estrutura, o hipertexto, implica novas formas de ler, escrever, pensar e aprender.
Inclusive proporcionar a aquisição de novos conceitos com a orientação da construção de mapas conceituais
manipuláveis e dinâmicos. Diferentemente do texto impresso, caracteriza-se pela não linearidade, é
sequencial e obriga ao leitor a seguir uma ordem preestabelecida. No caso do hipertexto, o caminho da leitura
é multilinear, assim, o leitor pode seguir seus próprios caminhos para a construção do saber.

“O funcionamento da máquina hipertextual coloca em ação, por meio das conexões,
um contexto dinâmico de leitura comutável entre vários níveis midiáticos. Cria-se,
um novo modo de ler. A leitura orientada hipermidiaticamente é uma atividade
nômade de perambulação de um lado para o outro, juntando fragmentos que vão se
unindo mediante uma lógica associativa e de mapas cognitivos personalizados e
intransferíveis. É, pois, uma leitura topográfica que se torna literalmente escritura,
pois, na hipermídia, a leitura é tudo e a mensagem só vai se escrevendo na medida
em que os nexos são acionados pelo leitor-produtor.” (SANTAELLA, 2004, p. 175)

Portanto, a nova realidade para o processo de aprendizagem envolve a virtualização, a cibercultura, o
ciberespaço e tudo aquilo que é desenvolvido a partir delas como interatividade, as tecnologias intelectuais e
a inteligência coletiva, certamente vem trazendo algumas alterações tanto no âmbito social quanto no âmbito
de visualizarmos o espaço para a construção do Saber.

As mediações socioculturais da contemporaneidade podem estar atuando de forma a
ressignificar o lugar da escola, do professor e do aluno, de práticas e estratégias
didático-pedagogicas, em um processo de lenta negociação que já se torna
perceptível em seus traços nos diversos conflitos que vemos emergir no ambiente
escolar e educacional. (LEITE, 2006, p.122)

A Rede possibilita a Educação, em especial em caráter à distância, a ampliação do conhecimento individual
ampliando para um conhecimento grupal, um saber coletivo. A Educação a distância é mais que unir pessoas
distantes ampliando o acesso a educação, ela reestrutura a relação e os meios de comunicação entre
professor e aluno.

Para Almeida (2003):

Ensinar em ambientes digitais de aprendizagem significa: organizar situações de
aprendizagem, planejar e propor atividades; disponibilizar materiais de apoio com o
uso de múltiplas mídias e linguagens; ter um professor que atue como mediador e
orientador do aluno, procurando identificar suas representações de pensamento;
fornecer informações relevantes, incentivar a busca de distintas fontes de
informações e a realização de experimentações; provocar a reflexão sobre processos
e produtos; favorecer a formalização de conceitos; propiciar a interaprendizagem e a
aprendizagem significativa para o aluno. (ALMEIDA, 2003, p.334)

Assim, a cultura digital contribui para a efetivação de um novo modelo de educação, oferecendo suporte para
as atividades mediadas pelo uso das tecnologias criando infinitas possibilidades para transformar informações
em conhecimento. Os recursos dos quais ela dispõe não apenas reduzem a distância geográfica em um
espaço virtual, como também, amplia e cria novos conceitos e modelos para a Educação a distância.
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