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Resumo 
O presente artigo tem a finalidade de comunicar as primeiras análises e considerações de 
uma tese em desenvolvimento que está centrada nas transformações culturais decorrentes 
do uso das novas tecnologias, especialmente as tecnologias da rede, no âmbito da 
educação. Para tanto, iremos tomar como objeto de estudo, a implantação da Educação 
Online em uma instituição tradicional de ensino superior, focando-nos, especialmente, no 
processo de formação de docentes e alunos para essa modalidade. Interessa-nos observar as 
incompatibilidades que surgem por conta da emergência de novos paradigmas que 
sustentam e integram a chamada “cultura da interface”.  Temos, como hipótese inicial, que 
a formação dessa cultura é condição sine qua non para a constituição da educação online. 
O diálogo conduzido entre as incompatibilidades encontradas, analisado a partir da leitura 
retórica e da teoria da argumentação, nos darão as evidências que comprovam ou refutam 
essa hipótese. 
Palavras chaves: cultura da interface; educação online; retórica e argumentação 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico é responsável por novos produtos, novas linguagens e novos 

espaços, que vão adentrando o cenário mundial e sendo incorporados ao cotidiano social, 

arregimentando os segmentos mais atentos e desconsiderando os mais frágeis e carentes, 

muitas vezes, impossibilitados de acompanhar esse ritmo. O movimento provocado pelas 

novas tecnologias de comunicação e informação é múltiplo, multifacetado e  acelerado e se 

torna cada vez mais complexo e quase impossível  de ser revertido. Em nossa pesquisa 

anterior sobre o redimensionamento do papel do professor através do uso da internet1 

defendemos que, se não podemos reverter esse processo, podemos, no entanto, enfrentá-lo.  
                                                            
1 Dissertação de mestrado defendida em agosto 2003- UNESA/RJ 
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A educação, por ser um campo que privilegia o diálogo entre o novo e o velho e que, por 

suas finalidades históricas detém os meios de disseminação dos resultados desse diálogo, é, 

em nosso entendimento, o caminho que poderá viabilizar esse processo.    

 

A Era que adentramos se caracteriza, segundo Moraes(2001), como a “Era das Relações” , 

onde informação e conhecimento são chaves para o desenvolvimento pessoal e 

interpessoal. Este quadro exige que escolas e universidades tracem novas metas, 

reescrevendo o compromisso que as justificam junto à sociedade, de formar cidadãos 

conscientes e participativos, expressando as tendências e demandas do momento histórico 

e social no qual essas instituições se inserem.  O destino de cada Instituição depende da 

forma como ela articula sua missão fundamental com as necessidades  do todo do qual ela 

é parte. Seu movimento deve seguir a cadência de sua época.  A Era da Informação é a era 

da multiplicidade, da interatividade, da diversidade, da descentralização, da solidariedade e 

da rede. Esses parâmetros sugerem o ritmo e o movimento que deverão conduzir o mundo 

da Era da Informação à Era do Conhecimento. Foi a partir da observação desse ritmo e das 

marcas culturais em formação  que propomos, no âmbito de nosso espaço de atuação como 

coordenadora do Núcleo Integrado de Educação a Distância, o Programa de Educação 

Online , visando  diminuir a defasagem observada entre os sujeitos, alunos e professores, e 

as novidades tecnológicas, especialmente em relação à forma como essas tecnologias 

permitem a participação ativa no novo “espaço antropológico” (LÉVY, 1998) de produção 

de conhecimento e cultura: o ciberespaço.  

 

Este trabalho pretende analisar a trajetória de implantação deste Núcleo, a composição de 

seus objetivos e finalidades e as estratégias elaboradas para encontrar os caminhos para o 

diálogo entre o velho e o novo, entre o “digital” e o “analógico”, entre o “presencial” e o “a 

distância”. 

 

 

O USO DO CIBERESPAÇO COMO POSSIBILIDADE DE ESTAR EM REDE. 
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1.1 O CONHECIMENTO COMO REDE 

 

A idéia do conhecimento como rede, que conecta os diversos campos dos saberes e das 

produções humanas nos remete à reflexão sobre a forma como ele é distribuído. 

Entendemos que só se está consciente da rede quando se participa dela, ativamente, para 

usufruir seus benefícios e os novos meios de produção de cultura que ela proporciona. Sua 

dinâmica tanto pode enlaçar quanto excluir, pois não envolve apenas conhecimentos, mas 

os meios e as tecnologias que possibilitam e mediatizam sua construção. O avanço 

tecnológico alcançado pela humanidade nos permite, hoje, “enlaçar” a própria rede, 

expondo sua dinâmica à investigação científica. O “complexo teleinfocomputrônico” 

(DREIFUSS, 1996:29), ao possibilitar o surgimento da Internet, colocou à disposição da 

humanidade ferramentas capazes de acompanhar o ritmo de produção intelectual humana 

além de simular a complexidade do  próprio pensamento. Da mesma forma, vemos que o 

modelo tradicional de comunicação que conhecemos está sendo ampliado e transformado 

por novos símbolos e meios que se conjugam. São necessárias mais de uma linguagem, 

para dar conta da gama dos novos significados que se produzem nessa rede. As tecnologias 

digitais, chamadas por Lèvy (2000) de uma das “tecnologias da inteligência” junto à 

oralidade e à escrita, abrem uma nova dimensão comunicacional e um novo espaço de 

relações sociais e também de produção - o ciberespaço. Nele, homem  e máquina se unem  

num processo de construção de cultura, sentidos e conhecimentos.  

  

A participação de alunos, professores e demais cidadãos no ciberespaço e o pleno uso dos 

recursos ali encontrados é, portanto, importante, porque visa torná-los partícipes ativos da 

rede de conhecimento, através da qual estabelecerão as conexões necessárias para atuarem 

como cidadãos plenos do mundo globalizado. 

 

1.2 – A DEFINIÇÃO DO OBJETO: O QUE É EDUCAÇÃO ONLINE? 

 

O objetivo deste trabalho é investigar se, e como, a emergência da cultura da “interface” a 

partir do envolvimento ativo, de alunos e professores, em rede (online), auxilia e sustenta o 

diálogo entre os impasses ou incompatibilidades presentes na implantação da Educação 
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Online, no âmbito de uma Instituição de Ensino Superior, a saber: os impasses entre o 

“modus operandis” que define a organização tradicional de uma Instituição de Ensino e os 

modelos alternativos que se desenham a partir das novas interfaces que se oferecem à 

educação; os impasses entre o modelo formal de comunicação e as linguagens de estrutura 

redial; os impasses entre a prática de ensino bancária (FREIRE, 2001) customizada em 

muitas salas de aula presenciais e centradas no professor, e a prática problematizadora 

(idem), estimulada pelas interfaces interativas. 

 

Desde de 2005, o Ministério de Educação e Desporto (MEC), através do Decreto 5622 de 

19/12/2005 que regulamenta o art. 80 da Lei 9394 de 20/12/1996 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, definiu os procedimentos para a regulamentação do ensino a distância 

em Instituições de Ensino Superior já credenciadas para o ensino regular. Temos 

observado que algumas das dificuldades encontradas na maioria das instituições que 

desejam seguir estas orientações residem, não somente nas dificuldades técnicas e 

operacionais, mas, ainda,  nas diversas incompatibilidades referidas no parágrafo anterior.  

Tais incompatibilidades criam impasses, especialmente, na inclusão no currículo, de 

disciplinas semipresenciais e disciplinas a distância, tanto nos cursos  de graduação como 

de pós-graduação.  

 

Segundo Kuhn (2001), paradigmas são modelos teóricos que servem de orientação á 

produção científica em diversos campos. Para ele em cada momento histórico haveria um 

paradigma dominante que influenciaria a visão social de uma época. Quando novos 

paradigmas surgem no horizonte social entram em disputa com os paradigmas tradicionais, 

gerando uma “revolução” científica e de pensamento. Muitos teóricos de nossos dias,  

como Lévy, Maffesoli e Morin, por exemplo, entendem que, por conta dos avanços 

tecnológicos, estamos vivendo esse momento de revolução, no qual diferentes paradigmas 

se enfrentam.  

 

A partir, então, dessa abordagem, argumentaremos que a maioria das incompatibilidades às 

quais nos referimos advêm de um choque cultural provocado pelos novos padrões de 

comportamento e pelos novos papéis que professores e alunos e até mesmo a Instituição 
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assumem por conta da introdução dessas tecnologias em seu cotidiano educacional. 

Pretendemos analisar os impasses, buscando através deles mesmos, compreender e 

interpretar  a  “cultura da interface” que surge no bojo da Educação Online. 

 

Inicialmente, aprofundaremos alguns conceitos e esclareceremos a forma como 

utilizaremos alguns termos recorrentes neste trabalho. É o caso em que se dá a distinção 

que fazemos entre os termos “Educação a Distância” e “Educação Online”.  Definimos o 

termo “Educação a Distância” de acordo com o que dispõe o Art 1º do Dec. 5622 de 

19/12/2005. Assim, entende-se  Educação a Distância: 

 

Como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

 

Nesse entendimento, a mediação didático-pedagógica se faz por meio de tecnologias de 

informação e comunicação, ou mídias, que podem ser dos mais diversos tipos: mídia 

impressa, televisiva, sonora, virtual etc. Quando falamos em “Educação Online” estamos 

definindo um suporte específico que é a Internet, a  rede mundial de computadores. A rede 

não elimina o uso das outras mídias, pelo contrário, as integra. Quando falamos em 

Internet ultrapassamos o conceito de mídia e entramos no âmbito da hipermídia. Neste 

caso, Educação a Distância seria um termo mais abrangente em relação à utilização de 

tecnologias de mediação pedagógica e Educação Online um termo específico para a 

mediação pedagógica via Internet. Afora as diferenças técnicas apontamos também 

diferenças na modalidade comunicacional que se distinguem de acordo com o tipo de 

mídia. As mídias tradicionais como rádio, televisão e impressos em geral são suportes 

analógicos para um modelo de comunicação de massa, característico de uma cultura que 

definiu um momento de transição da sociedade ocidental. Segundo Eco (p.35) a civilização 

dos “mass media” estabeleceu-se na história a partir do advento da era industrial e do 

“acesso das classes subalternas ao controle da vida associada”. Até então, o sistema de 

valores culturais era hierarquizado e definido pelo uso e acesso da imprensa. A imprensa 

era o meio de comunicação disponível ao homem moderno. Seus valores viam-se 

reforçados por uma tecnologia que servia quase exclusivamente à elite. O advento dos 
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“mass media”, modelo de comunicação expresso nos jornais, rádio, cinema e, 

posteriormente, a televisão, pôs em xeque esse modelo de homem. Eco (p.36) via uma raiz 

aristocrática na base de cada ato de intolerância contra a cultura de massa. Essa cultura de 

massa marcou uma geração e agora também se encontra em crise por conta da evolução 

ininterrupta das tecnologias de comunicação.   

 

Para Eco, a questão seria  indagar se a problemática dos “mass media” se reduziria a um 

rol de imputações. Encontramos, entre as imputações que ele oferece à análise, algumas 

características centrais da cultura de massa às quais confrontaremos com a emergente 

“cultura da interface” ou “cultura online” que buscamos descrever. A cultura de massa 

então, apresenta em síntese as seguintes características: 

 

• É produzida a partir de padrões homogeinizantes e globalizantes 

• Tende à simplificação 

• É estabelecida a partir de um modelo comunicacional do tipo Um 

para Todos (uma fonte emissora para muitos receptores) 

• Coloca o receptor da mensagem sempre na condição passiva 

impedindo interferências 

• Reforça o fenômeno da “coisificação”, ou seja, transformar pessoas, 

conhecimentos e todo tipo de objeto em”mercadoria”. 

  

A cultura de massa difundiu-se de forma tão forte e marcante por uma época (anos 60),  

não só por conta da crise dos valores expressos no autoritarismo patriarcal e no 

fortalecimento do  sistema capitalista mas, também, por ser facilitada por tecnologias de 

baixo custo, especialmente o rádio. Assim, os mass media não apenas “popularizaram” ou, 

como querem os críticos mais acirrados, “banalizaram” a cultura erudita, mas também 

abriram espaço para a divulgação das manifestações culturais populares antes reduzidas às 

tradições grupais.  

 

Atualmente a noção de cultura avança, mais uma vez, impulsionada pelas tecnologias 

digitais e nos encontramos em face de uma nova crise paradigmática. Não só assistimos 
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mas, também, participamos, do desenho ou designer de uma nova cultura, que embora não 

seja unânime, tem o privilégio de estabelecer-se como conexão ou interface entre as 

culturas anteriores. Essa cultura em formação se serve de um novo modelo comunicacional 

que faz toda a diferença ao ser transposto para o espaço pedagógico. Referimo-nos ao 

modelo de comunicação interativa que se adéqua às tecnologias digitais. O termo rede tem 

sido usado para descrever o modelo comunicacional característico das novas mídias 

digitais, especialmente a Internet. Esse modelo “Todos para Todos” revela que todos os 

usuários dessas mídias podem ser, ao mesmo tempo, emissores e receptores das 

informações veiculadas. Transposto para o espaço pedagógico, esse modelo abre novas 

possibilidades de relação entre professor, aluno, tecnologias e conhecimento, interferindo, 

diretamente, na construção de sentidos.  

 

Para nós a educação online  é a que adquire um formato digital, incorporando a dinâmica 

da rede nas relações do cotidiano pedagógico. A Internet, ou rede mundial de 

computadores, é a tecnologia da qual hoje dispomos e que nos permite aplicar e vivenciar a 

dinâmica da rede em nossas vidas e na forma como nos comunicamos, aprendemos, 

compartilhamos e construímos sentido. 

 

Julgamos ainda importante estabelecer o sentido em que usaremos o termo tradicional em 

diversos momentos de nosso trabalho, especialmente quando nos referimos à instituições 

“tradicionais”  de ensino superior. Trata-se, neste trabalho, de um termo que descreve um 

modus operandis recorrente nas Instituições de Ensino, desde suas origens. Esse modelo, 

que reflete o paradigma formal de base hierárquica, tem regido a maneira como as 

instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, organizam seus diversos setores  

administrativos ou acadêmicos, distribuem as tarefas, constroem seus currículos e traçam  

as diretrizes sobre as quais se estabelecem as relações pedagógicas. Entendemos esse 

modelo como “analógico”, condizente com as tecnologias de seu tempo e com as 

competências que foram possíveis adquirir a partir do uso dessas tecnologias.  

 

É quase impossível, portanto, para todos nós, “formados” a partir desse modelo, 

admitirmos ou mesmo concebermos outro modelo de formação. Para sairmos do 
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“analógico” precisaríamos pensar de forma “digital”, ou seja, precisaríamos “pensar em 

rede”.  Esse modelo alternativo de pensamento deverá surgir na esteira da “cultura da 

interface” ou “cultura online”.  Não será a Internet a tecnologia, cujo uso, especialmente na 

educação, permitirá a formação de competências2 para esse modo de pensar? Será possível, 

a partir daí, constituir um novo “modus operandis” que permita a ampliação dos limites do 

modelo tradicional conforme o conhecemos? 

 

2 

 

OS PARADIGMAS ORIENTADORES: O QUE SUSTENTA A EDUCAÇÃO 

ONLINE? 

 

Para trazer  repostas  às questões colocadas neste trabalho, procuramos fundamentação nos 

paradigmas dialógico e complexo (MORIN, 1990; PRIGOGINE, 1996) e construcionista 

(LÈVY, 2001b, MATURAMA e VARELA, 2002).  A articulação em rede de idéias 

relacionadas a esses termos “dialógico”, “complexo” e “construcionista”, nos aproximam 

do sentido que queremos dar quando nos referimos a um paradigma da rede como base da 

idéia de Educação Online.  Formular esse paradigma talvez seja o maior desafio de nosso 

tempo. Ele explicaria as novas relações sociais surgidas a partir do uso da Internet, 

sugeriria um novo modelo de educação e definiria as bases da nova cultura. De antemão, 

podemos dizer que os paradigmas “dialógico”, “complexo” e “construcionista” não apenas 

definem, mas integram este novo paradigma, tornando-se nele, idéias articuladoras, que se 

comunicam e explicam mutuamente, tornando possível a construção de novos sentidos.  

 

2.1 – OS ASPECTOS METODOLÓGICOS: COMO ORGANIZAR E DIALOGAR COM 

AS INCOMPATIBILIDADES? 

  

Os procedimentos metodológicos definidos para a coleta, leitura, comparação e análise dos 

dados ou das informações pertinentes aos objetivos desta pesquisa serão conduzidos de 

                                                            
2 adotamos o termo “competência” no sentido proposto por Perrenoud (2000:15) que refere-se à “capacidade 
de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação.” 
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acordo com os dos pressupostos da teoria da argumentação (PERELMAN, 2005) e da 

leitura retórica (REBOUL, 2004). Esses pressupostos devem orientar nosso trabalho  em 

suas diversas etapas, a saber: descrição do campo,  definição dos objetivos,  escolha das 

estratégias de abordagem dos sujeitos e atores da  pesquisa, construção dos instrumentos de 

coleta de informações, tratamento das informações, descrição e análise retórica das 

contradições encontradas. O eixo central desta pesquisa sustenta-se na observação das 

estratégias utilizadas por uma Instituição de Ensino Superior, seguidora de um modus 

operandis tradicional, como suporte para a introdução da educação online. No processo de 

implantação desse modelo, procuraremos compreender e analisar as incompatibilidades 

surgidas entre o modus operandis tradicional e o modus operandis relacional, entre o 

currículo tradicional  e uma nova proposta de currículo, entre o analógico e o digital, entre 

a educação bancária e a educação problematizadora, etc. Importa-nos observar a  forma 

como essas diversas incompatibilidades dialogam, e se, a partir da aceitação dessas 

diferenças, emergirá, de fato, um outro modelo cultural, que, ao mesmo tempo lhe servirá 

de suporte . Procuraremos os impasses e os traços da emergência da “cultura da interface”,  

no diálogo com alunos e professores que participarão, direta ou indiretamente, do processo, 

envolvendo-se nas estratégias de implantação da Educação Online.  

 

A seguir as estratégias de implantação da Educação Online utilizadas pela Instituição: 

 

1. criação do Núcleo de Informática Educativa, atualmente Núcleo Integrado de 

Educação a Distância (NIEAD) 

2. introdução no currículo das disciplinas Informática Educativa e  Educação e Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

3. introdução no currículo de disciplinas semipresenciais 

4. formalização institucional de um ambiente virtual de aprendizagem 

5. Oferta de cursos de extensão a distância pela Internet 

6. Formação continuada de professores para uso das tecnologias da rede e para 

Educação Online 
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Por conta de sua complexidade definimos a pesquisa como qualitativa, pois essa 

abordagem se caracteriza por trazer à tona o maior número possível de elementos que 

informem sobre o fenômeno estudado, procurando tratá-lo em suas múltiplas dimensões.  

Alves-Mazzotti e Gewandsznjder (2000: 131), apoiam-se em Patton3 para caracterizarem, 

de modo geral as pesquisas qualitativas, como sendo as que seguem a tradição 

‘compreensiva’ ou interpretativa”, justificando a importância de se considerar as 

motivações a partir das quais as pessoas agem e tomam esta ou aquela postura. É preciso, 

portanto, considerar sentimentos, crenças, valores e percepções, pois estes elementos 

auxiliarão o pesquisador a desvelar “um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato” (idem). No entanto, para isso, existe a necessidade de contato direto e 

prolongado do pesquisador com o campo investigado. Para os autores, desta visão de 

Patton, decorrem três características essenciais dos estudos qualitativos: visão holística, 

abordagem indutiva e investigação naturalística. 

 

Segundo Bogdan e Biklen (apud Ludke e André, 2004:11) as pesquisas qualitativas 

apresentam cinco características básicas: 

 

1. têm o ambiente natural como fonte direta de dados –  o que supõe um contato direto 

e prolongado do pesquisador com o campo e a situação investigada 

2. os dados coletados são predominantemente descritivos  - dados ricos em descrição 

de pessoas, situações, acontecimentos etc. O pesquisador deve estar atento ao maior 

número possível de elementos presentes na situação estudada 

3. a preocupação com o processo é maior do que com o produto – verificar 

pacientemente como a situação se processa no dia a dia, nas atividades e nas 

interações cotidianas 

4. o foco de atenção do pesquisador é dirigido ao “significado” ou representações que 

as pessoas envolvidas dão ao fenômeno – é necessário capturar a perspectiva dos 

participantes e ter o cuidado de checá-las, ou seja, não tomar uma percepção como 

definitiva 

                                                            
3 PATTON, M. Qualitative evaluation methods, Londres: Sage Publications, 1986 
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5. a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo – as hipóteses ou novas 

idéias devem surgir no campo, em conseqüência do processo. 

 

 

Dentre as formas de pesquisa qualitativa destacadas por esses últimos autores, 

aproximamo-nos do que eles caracterizam como estudo de caso (idem: 17). Propomo-nos a 

investigar um caso específico, que é a implantação de uma modalidade alternativa de 

ensino-aprendizagem no âmbito de uma instituição tradicional de ensino superior. Essa 

outra modalidade, por tratar-se de um processo que envolve a formação de uma cultura, a 

cultura da interface, traz, em seu bojo, aspectos singulares, originais e inéditos que nos 

autorizam optar por esse formato de pesquisa. Segundo Ludke e André (p.18 a 20) os 

estudos de caso podem apresentar algumas características próprias dos estudos 

qualitativos, dentre as quais destacamos as seguintes: os estudos de caso enfatizam a 

“interpretação em contexto”; usam uma variedade de fontes de informação; revelam 

experiência vicária; permitem generalizações naturalísticas; procuram representar os 

diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação social; os relatos 

utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que outros relatórios de pesquisa.  

 

Procuraremos conduzir a abordagem de nosso caso de forma complexa e contextualizada e 

a partir de “um plano aberto e flexível”, mas não abriremos mão do rigor metodológico, 

necessário à investigação científica. Tomamos, neste aspecto, a perspectiva de Prigogine 

(1996: 14), de que nos encontramos diante de uma nova racionalidade “que não mais 

identifica ciência e certeza, probabilidade e ignorância”. Para ele (idem): 

 

Assistimos ao surgimento de uma ciência que não mais se limita a 
situações simplificadas, idealizadas, mas nos põe diante da 
complexidade do mundo real, uma ciência que permite que se viva a 
criatividade humana como a expressão singular de um traço 
fundamental comum a todos os níveis da natureza. 
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Coletaremos as informações e elementos a partir  de entrevistas presenciais e online, 

depoimentos, falas, escritos e demais produções simbólicas.  A teoria da argumentação 

(Perelman e Olbrechts-Tyteca, 2005)  será utilizada, como referencial teórico-

metodológico para a análise dos resultados, das inferências e incompatibilidades. 

Utilizaremos também Reboul (2004: 27), para quem,  a retórica é a “arte de encontrar tudo 

o que um caso contém de persuasivo, sempre que não houver outro recurso senão o debate 

contraditório” (idem).  A análise retórica e a teoria da argumentação nos permitirão 

compreender ou dar significado à forma como as incompatibilidades encontradas se 

enfrentam no campo de uma instituição tradicional de ensino superior: quais premissas, 

entre as anteriores e as novas, sairão vencedoras? como ou se, se resolverão os impasses 

entre os sujeitos envolvidos no processo?  A retórica, por ser de natureza dialógica, 

envolver a noção de juízo de valor e supor um processo de adesão, mostra-se um 

instrumento adequado à aproximação de nosso objeto de estudo para dar conta de toda a 

complexidade que ele envolve.  

 

A retórica, na visão de Perelman (2004), retoma algumas preocupações aristotélicas no 

sentido de buscar argumentos que não só sustentem nossa opinião como façam com que 

essa opinião seja aceita pelos outros, mas de forma que, alcançando certo consenso e 

apoiando-se nos juízos de valor, essa opinião seja o mais próximo possível da verdade. É a 

noção de juízo de valor que, ao integrar-se na retórica, permite com que esta alcance o 

patamar ocupado tradicionalmente pela lógica. Perelman (idem:70) utiliza o termo retórica 

para se ocupar não  “com a verdade abstrata, categórica ou hipotética”, mas com o 

processo de adesão. 

 

O esforço retórico encontra-se no limiar entre a verdade e a opinião. As opiniões, segundo 

Perelman (idem:365), “desaparecem diante da evidência, mas têm uma relevância inegável 

e recobram importância tão logo a evidência não pode impor-se.”  A verdade parece ser 

alcançada pela evidência, mas, podemos indagar,  como se alcançar a “validade absoluta 

do critério de evidência”? Perelman (op.cit) propõe-se a discutir a tênue relação entre 

verdade e opinião. Segundo ele (idem: 359), somos nós, quando superamos a 

confiabilidade da infância e entramos no “momento de discernimento” que percebemos 
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que “com relação a um mesmo objeto, as opiniões se chocam, as aparências se opõem, as 

impressões deixam de concordar”. Faz-se então, necessário, dissociar a verdade das 

opiniões e, dentre as opiniões o autor defende a busca de um critério para “salvar o que 

merece ser salvo”. As opiniões se tornam plausíveis através dos juízos de valor e, sendo 

assim, é impossível, na visão do autor, admitir a existência de um conhecimento ou saber 

puramente objetivo, impessoal e absoluto.  

 

O caso que estudamos envolve as incompatibilidades  surgidas  durante a implantação da 

educação online,  que requer, para sua aceitação, todo um jogo retórico entre os que 

acreditam em seus pressupostos  e os que os rejeitam, em tentar convencer aqueles que 

ainda não construíram nenhum juízo de valor a respeito do programa. Acompanhar o 

processo de adesão ou não, desse público, aos paradigmas que envolvem esse modelo 

alternativo, nos dará, talvez, a melhor aproximação para a compreensão do desenrolar 

deste jogo. 

 

2.2 – HIPÓTESES E PRESSUPOSTOS: MAPEANDO OS PARADIGMAS 

ORIENTADORES PARA UM PARADIGMA DA REDE. 

 

Percebemos em outros momentos de nossa investigação sobre a rede4, internet, que esta  

possui características capazes de enlaçar o sujeito num processo contínuo de construção de 

conhecimento e que isso se torna fato, a partir do momento em que este sujeito consinta em 

participar do processo, criando situações e cooperando com seus pares. 

 

Desta maneira podemos supor  que a rede Internet, com sua infra-estrutura técnica capaz 

de proporcionar um processo constante de retroalimentação, fornece o suporte material e 

também, cognitivo, para a invisível e abstrata rede do pensamento. Podemos supor, ainda, 

que este suporte permite não só navegar, como atribuir sentido às diversas conexões que 

configuram sua complexidade.  

 
                                                            
4 BARRETO, R B R – A Internet como possibilidade de redimensionamento do papel do professor – 
Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: Unesa, 2003 
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Podemos encontrar na visão de alguns pós-modernistas elementos que apóiam a idéia do 

paradigma da rede. Mas é bom deixarmos claro, desde o início,  que pretendemos sustentar 

que o paradigma da rede está além da visão pós-moderna. Esta a nosso ver, é também 

redutora e excludente no sentido de que imputa aos novos padrões uma aura inédita que 

absolutamente não condiz com a realidade e certa fixidez, já que entendem que estes 

padrões destruirão os anteriores e que reinarão soberanos nas sociedades futuras. Os 

filósofos pré-socráticos já falavam de padrões semelhantes aos exaltados entre os pós-

modernos. Heráclito já falava do movimento, da multiplicidade, da transformação, da 

provisoriedade, da transitoriedade e da incerteza. A nosso ver, durante toda a trajetória 

humana, esses paradigmas sempre estiveram em confronto, direto ou indireto, com o 

paradigma dominante que se define pela fixidez, unicidade, conservação, constância, 

finalidade e  certeza. O paradigma da rede possui como idéia chave e central a idéia de 

conexão. Esta nos ensina a incluir e navegar entre idéias aparentemente opostas no esforço 

de construir o significado do todo complexo, permitindo a construção de nexos. 

 

A hipótese que consideramos é a de que, a Internet, por sua estrutura hipertextual, 

dinâmica, metamórfica e agregadora, por um lado desafia e por outro convida o sujeito a 

participar de projetos que possibilitem sua inclusão nesta rede de forma construcionista 

(Lèvy, 1993 e Moraes, 2000) e complexa (Morin, 2001). Consideramos também que, para 

que o sujeito vivencie a rede sob este prisma, é necessário que ele consinta em participar 

de sua dinâmica, permitindo-se revisar sua visão de mundo, ou seja, rever o paradigma da 

“simplicidade”, de base mecanicista e formal, que se encontra no âmago das relações 

sociais resultantes do pensamento moderno, integrando-o ao paradigma da complexidade, 

de base relacional e retórica.  

 

Adotamos o paradigma relacional e complexo como condutor de nosso estudo justamente 

por sua natureza includente. Do ponto de vista da complexidade, nada se exclui. O sentido 

da complexidade, segundo Morin (idem: 8), se insere ou emerge dos limites, insuficiências 

e carências do pensamento simplificador. Para ele, o pensamento complexo nos faz 

exercitar a ”capacidade de tratar o real, de dialogar e de negociar com ele”, quiçá para 

encontrar as múltiplas dimensões que perpassam o conhecimento. Complexidade não é 
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completude. As formulações continuam antagônicas, embora possam complementar-se. No 

pensamento simplista, o conhecimento é organizado de uma forma que mutila a realidade. 

Dados e elementos são selecionados em detrimento de outros, sob a orientação de 

“princípios supralógicos” que o autor (idem: 15), designa por “paradigmas” , ou 

“princípios ocultos que governam nossa visão das coisas e do mundo sem que disso 

tenhamos consciência”. A tese de Morin é que a escolha dos dados, elementos e critérios, 

determina o resultado. Outra escolha produziria um resultado diferente. A ambição do 

pensamento complexo é, então,  considerar todas as possíveis escolhas, incluindo-as  num 

sistema que  pode ser pensado a partir de três princípios: o dialógico, que se alimenta das 

idéias contraditórias; o da recursão que se torna base da interatividade à medida que supõe 

a retroalimentação dos recursos que sustentam o sistema; e o hologramático, indicando que 

cada parte deste sistema responde pelo todo e vice-versa.  

 

OUTRAS QUESTÕES E CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 

Uma das questões que identificamos logo no início de nosso trabalho foi: como trabalhar e 

dialogar com os impasses ou incompatibilidades que impedem uma visão clara sobre o que 

é Educação Online de forma a utilizá-los como caminho para mudanças culturais que 

permitam a vivência ativa na rede de produção de conhecimento? Acreditamos  que isso 

seja possível através de ações multiplicadoras e “enlaçadoras”.  Concordamos com Lèvy 

(2001b) que só se aprende aquilo que se pratica,  é exercitado com freqüência, e que está 

integrado aos reflexos. A Universidade, pública ou privada, segundo nossas observações 

(BARRETO, 2003) pode promover este tipo de experiência instrumentalizando-se e 

articulando-se de forma a favorecer a “aprendizagem pela ação”. Observamos que esta 

ação só será, de fato, promotora da construção do conhecimento e mudança cultural, se for 

provida de sentido para os participantes.    

 

Apontamos algumas competências que se deve considerar quando se pensa em cultura da 

interface: autonomia, interdisciplinaridade, formação continuada, interatividade, 

conectividade. A possibilidade de construção dessas competências se anuncia quando o 

sujeito em formação aceita o desafio e dispõe-se ao confronto com as novidades 
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tecnológicas. Esta situação, que pode ser chamada, a partir da visão freiriana de “situação 

gnosiológica” gera, neste sujeito, expectativas e anseios que interferem diretamente no seu 

grau de autonomia e na sua relação com os saberes, tornando-os mais dinâmicos e 

conectados e, conseqüentemente, menos setorizados.  

 

 A introdução da modalidade de educação online é um processo que supõe a emergência da 

interatividade, promovendo abertura, dinamizando e expandindo o diálogo e convidando o 

sujeito a interferir efetivamente ao trazer contribuições pessoais que serão enlaçadas no 

todo. Estaremos, então, no limiar daquilo que Lévy (2001b) chama “inteligência coletiva”? 

Para afirmarmos tal proposição devemos supor que, o computador e a rede, quando usados 

como uma interface comunicacional interativa, permitem ao sujeito sair da esfera de 

expectador e atingir a dimensão da autoria, tornando-se co-autor do projeto no qual se 

insere.   

 

Insistimos então que o exercício cognitivo estimulado pelo esforço de aceitar o desafio 

posto por uma nova tecnologia (Internet), que favorece e potencializa as condições de 

interatividade, pode viabilizar a mudança cultural dando as condições para a implantação 

do Projeto de Educação Online. Para  Heide e Stilborne ( 2000) as novas  tecnologias de 

informação e comunicação devem ser consideradas como força direcionadora de cultura e  

por isso devem ser incorporadas no currículo de maneira significativa de forma a promover 

a conexão com o mundo, o que constitui uma das condições para a compreensão das idéias 

propostas por Lévy (2001a) relativas às bases da educação em nosso tempo. Para ele, o 

ciberespaço, ou rede, inclui não só a estrutura material da linguagem digital, mas também o 

“universo oceânico de informações que ela abriga”. Estes fatores tornam disponível um 

novo espaço antropológico, o espaço do saber, segundo Lèvy (1998), que abriga as 

produções humanas emergentes dessas novas linguagens e produções que se incluem na 

chamada Cibercultura.  

 

Apostamos na abertura do ciberespaço para abrigar as produções culturais que surgem a 

partir das interfaces com as novas tecnologias.  Assim, entendemos que a educação deste 

novo milênio deve estar aberta a relacionar-se a partir dessas interfaces permitindo a 
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exploração adequada do ciberespaço e possibilitando a formação de uma consciência capaz 

de “perseguir e acompanhar a consciência universal” (Lévy 2001b, p.155). 

 

No contexto de emergência do ciberespaço e da cibercultura, tanto a Universidade, que 

forma os docentes, como a própria docência, alcançam nova dimensão.  A Universidade, 

ainda que hoje tenha que dividir o processo educativo com outros espaços, ainda é o 

espaço mais privilegiado de desenvolvimento e formação.  Se tínhamos, antes, uma 

modernidade marcada pela invenção do indivíduo, hoje, novos elementos definem os 

chamados tempos “pós-modernos”.  Maffesoli (2000) aponta o local, a tribo e a colagem 

mitológica como alguns desses elementos. O local nos dá indício de uma heterogeneidade 

que ele chama “galopante” e se expressa em reivindicações de autonomia, soberania e 

descentralização. As novas tribos respondem por pequenas redes marcadas por narrativas 

específicas e caracterizadas por “marginalidades destituídas de hierarquia” (MAFFESOLI, 

2000:53).  Nesse quadro o indivíduo desaparece, dando lugar às redes. A pessoa se 

fortalece no desempenho, não de um, mas de diversos papéis na tribo à qual adere.   

 

Pretendemos mostrar que, a interface dialógica, em rede, permite a exposição dos saberes 

que já estão postos socialmente, sem aniquilar os novos, aqueles que estão para se produzir 

a partir dessas novas interfaces. Entendemos que a educação é cúmplice desse processo, e 

essa cumplicidade configura  um nexo entre educador, educando e tecnologia. 

 

A partir, então, dessas premissas pretendemos compreender e analisar como uma 

Instituição de Ensino Superior, fundada nos princípios tradicionais, se percebe e se coloca 

diante dos desafios postos pelas novas tecnologias, em especial a Internet e como os cursos 

de formação podem contribuir, acompanhando o movimento das mudanças promovidas 

por estas tecnologias. Os cursos de formação, no nosso entendimento, devem ser dotados 

de uma capacidade de renovação constante assim como dotados de uma estrutura que 

verdadeiramente inclua o aluno na rede de produção de conhecimento.  Para tanto é que 

propomos o ciberespaço, ou rede, como meio de enlaçar, de uma forma holística, 

estudantes antigos e novos, professores, sociedade, saberes, fazeres, criações, métodos, 

técnicas e tecnologias. Essa seria nossa proposta de base para a Educação Online. Não 
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como um simples complemento ou uma extensão da Educação Formal, mas como um novo 

espaço, permeando as relações de produção de conhecimento, novas identidades e culturas.  

 

Os capítulos seguintes desta tese ficarão assim distribuídos: 

 

Capítulo 3: Revisando as bases para um paradigma da rede. 

Capítulo 4:  Cultura Online: interfaces para a construção de novos sentidos 

Capítulo 5:  A educação como campo de resignificação cultural. 

Capítulo 6:  A implantação da educação online numa Instituição de Ensino Superior 

Capítulo 7:  O processo de resignificação cultural: uma leitura retórica. 

Capítulo 8: Evidências da resignificação cultural no âmbito da Instituição em estudo: da 

cultura formal à cultura da interface. 

Capítulo 9:  Considerações Finais. 
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