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Resumo 
 

 

 

Esta tese está inserida no contexto das redes sociais, que ganham novos 

contornos no ciberespaço.  

 

Pelo caráter complexo do fenômeno investigado, esta pesquisa toma a 

perspectiva multidisciplinar como fundamental e trabalha com três eixos 

norteadores: o conhecimento, a inteligência coletiva e a complexidade. Este olhar 

multidisciplinar nos leva também à necessidade de uma abordagem qualitativa 

por tratarmos de um processo. O método é o da pesquisa etnográfica virtual, que 

nos permitiu observar e acompanhar os registros das redes sociais escolhidas: a 

Comunidade Colearn na Tool Library, o grupo Colearn e o grupo Filtros Educação 

& Aprendizagem XXI, ambos no Facebook. 

 

A investigação nessas redes sociais revelou que este espaço predominante social 

pode se configurar como um espaço de criação e aquisição de conhecimento. 

Indica que neste âmbito o conhecimento é próprio da rede, constituído a partir da 

imbricação entre o conhecimento e as inteligências coletivas que se tornam parte 

de um processo baseado em conexão. Chama a este fenômeno de tecitura por 

envolver, além dos interagentes e os contextos, a relação entre convergência e 

expansão determinada pelo Estado de Relevância. Esta condição é a principal 

descoberta desta tese. 

 

A tecitura do conhecimento nas redes sociais: habitat das inteligências coletivas 

revela uma perspectiva própria da importância das redes sociais frente ao 

conhecimento contemporâneo. 

 

 

 

Palavras-chave: redes sociais, conhecimento, inteligência coletiva, convergência, 

expansão, Estado de Relevância. 



                                                                                                                              
 

Abstract 
 

 

 

This thesis is inserted in the context of social networks, which is embedded in 

cyberspace. 

 

For the complex nature of the phenomenon investigated, this research takes a 

multidisciplinary approach as fundamental and works with three guiding principles: 

knowledge, collective intelligence and complexity. This multidisciplinary look also 

leads the need for a qualitative approach because is treating a process. The 

method is virtual ethnographic research that allowed us to observe and track 

records of social networks chosen: The Colearn Community in Tool Library, the 

Colearn group and the Filtros Educação & Aprendizagem XXI group, both on 

Facebook. 

 

The investigation in these social networks revealed this predominant social space 

can be configured as a space of creation and acquisition of knowledge. It indicates 

that this knowledge is particular in the network. It is constructed from the overlap 

between the knowledge and collective intelligences that become part of a 

connection-based process. It calls this phenomenon as weaving because it 

involves the relationship between convergence and expansion determined by the 

State of Relevance in addition to interacting agents and contexts. This condition is 

the main finding of this thesis. 

 

The weaving of knowledge in social networks: habitat of collective intelligences 

reveals a self-perspective from the importance of social networks facing the 

contemporary knowledge. 

 

 

 

Keywords: social networks, knowledge, collective intelligence, convergence, 

expansion, State of Relevance. 



                                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sob as cidades, você sempre encontra outras cidades; 

sob as igrejas, outras igrejas;  

e sob as casas, outras casas. 

 

Pablo Picasso 
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A Alma da tese [e o poema que a reflete] 

 

Em um período de mudança prolongada, a teoria digital é mais do que 
um exercício acadêmico. A mídia digital tem impacto em todos os 
aspectos da sociedade ocidental, desde a educação à política, de 
negócios para as artes. Jornalistas, escritores de ficção científica, 
ideólogos, empresários, ativistas, professores de sala de aula, estrelas 
do rock, os juízes da Suprema Corte e reguladores do governo são os 
consumidores e produtores de teoria digital. Para muitos, teorizando 
restaura previsibilidade e estabilidade a um mundo sacudido por uma 
mudança radical, enquanto que para outros, teoria é o combustível da 
mudança, direcionando as energias desencadeadas pela revolução 
digital para alterar a natureza da vida política ou identidade pessoal.

1
 

(JENKINS, 2003, p.4) 
 

 

Somos aquilo que pensamos, somos aquilo que escrevemos (escrevemos ao nos 

descrever) e, porque somos, escolhemos caminhos para mostrar a alma em 

forma de poema. O meu caminho? Ideias e percepções de mundo em forma de 

tese. 

  

                                                             
1
 In a period of prolonged change, digital theory is more than an academic exercise. Digital media impacts all aspects of 

Western society, from education to politics, from business to the arts. Journalists, science-fiction writers, ideologues, 
entrepreneurs, activists, classroom teachers, rock stars, Supreme Court judges, and government regulators are both 
consumers and producers of digital theory. For many, theorizing restores predictability and stability to a world rocked by 
radical change, while for others, theory fuels change, directing the energies unleashed by the digital revolution toward 
altering the nature of political life or personal identity. Tradução livre da autora. 
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Muitas foram as inquietações que surgiram ao longo da minha trajetória marcada 

pela experiência como arquiteta, designer e professora universitária nas áreas de 

design e comunicação, mas principalmente pela aproximação com a educação 

como campo de pesquisa, ensaiada durante o mestrado e que definitivamente 

tornou-se um caminho escolhido. 

 

A minha formação pessoal, profissional e acadêmica foi pautada pela construção 

de olhares, singulares e coletivos, entrelaçados, ilimitados. Esta disposição para o 

novo, para o olhar exploratório, na investigação realizada no mestrado2, reuniu 

questões transdisciplinares, relações entre tempo e espaço, sobre o trânsito da 

informação, e a construção de significados pelo indivíduo nos cenários virtuais. As 

questões que começaram ali a ser delineadas, especialmente sobre a percepção 

da complexidade da internet e suas implicações no campo da informação e do 

conhecimento, conduzem este projeto. Algo extremamente particular desponta 

agora como inquietação para o doutorado: a concepção de um conhecimento no 

âmbito das redes sociais virtuais. 

 

 

O olhar que forja a alma 

 

 

Sempre que me refiro à apropriação do contexto virtual digo que isto será 

incorporado (já é para muitos) como a eletricidade. Nenhum de nós pensa ao 

acender a luz, o movimento é natural, e o que é importante é o que pode ser 

iluminado, como pode ser e que circunstâncias são modificadas a partir deste 

gesto. Muitas vezes usei este exemplo em sala de aula; isso me fez refletir sobre 

um fato que despertou a minha atenção em uma de minhas classes no design de 

moda3. Na época a disciplina trabalhava com a organização do espaço e a 

visualização dos produtos de moda tanto nos pontos-de-venda como na internet. 

                                                             
2
 Da Cultura Local à Oralidade Global: O Caráter Transitório na Internet. Dissertação defendida em 2008. Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 
 http://tede.mackenzie.com.br/tde_busca/processaPesquisa.php?listaDetalhes%5B%5D=527&processar=Processar  
3
 Curso de Design de Moda – Centro Universitário Belas Artes / São Paulo – disciplina Moda e criação III. 

http://tede.mackenzie.com.br/tde_busca/processaPesquisa.php?listaDetalhes%5B%5D=527&processar=Processar
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Trabalhamos estes dois campos também como recursos de design [virtual e não 

virtual]. Os alunos deveriam construir um modelo do ponto-de-venda com a 

circulação e organização dos produtos, utilizando um programa de computador.  

 

O fato foi que para a construção do modelo apresentei programas diversos, desde 

os mais simples, do uso cotidiano dos alunos, mas que poderiam ser utilizados 

para este fim, até programas projetados para isto. Porém os alunos tinham 

liberdade para buscar aquele que fosse o melhor para eles. O que me chamou a 

atenção foi o caminho natural [tanto quanto a eletricidade] encontrado por uma 

aluna que, ao se deparar com programas que exigiam habilidades específicas, 

escolheu trabalhar com o jogo do Facebook, o YoVille4 – que é um jogo onde 

você pode montar uma loja, um serviço, uma casa para criar convivência social. 

Foi com este aplicativo que ela fez o seu modelo. 

 

A escolha de um modo de representação, a capacidade de transferir 

conhecimentos de uma área a outra e a recriação do uso do aplicativo para 

responder as suas necessidades, utilizando a sua própria rede social como 

apoiadora no percurso, me fizeram pensar pela primeira vez na possibilidade das 

redes sociais como estruturas que dão condições para a aprendizagem 

colaborativa, a criação e o compartilhamento do conhecimento. Na mesma época, 

e talvez também influenciada por isto, trabalhei com minha orientadora do 

mestrado [e agora do doutorado] na elaboração de um curso intitulado Gestor de 

Redes Sociais e-Business,5 que abordou a importância das redes sociais para 

promover formas de relacionamento, geração e desenvolvimento de negócios. A 

preparação do curso, as dinâmicas e respostas obtidas na sala de aula, as 

experiências trazidas pelos alunos me fizeram entender que estávamos todos 

aprendendo com todos.  

 

                                                             
4
 YoVille é um jogo do mundo virtual baseado na internet. Criado por desenvolvedores independentes, foi comprado pela  

empresa Zynga em 2008. Como jogo social, permite aos usuários de Facebook ou Myspace criarem espaços públicos e 
privados de convivência (casa, empresa, etc). http://en.wikipedia.org/wiki/YoVille 
5
 Curso presencial de 33 horas (21/07 à 26/08 de 2010) coordenado pela Profa. Dra. Maria de los Dolores Jimenez Peña e 

organizado pela Solo Educação e Update treinamentos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/YoVille
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O olhar capaz de ver o não visto começa a ser treinado em uma viagem ao Peru 

em 1995. Nesta viagem visitamos inúmeros lugares e um, em particular, me 

chamou a atenção. Não pelas ruínas incas ou pré-incas, mas pelas esculturas 

vistas nas montanhas. Nosso guia insistia para olharmos a montanha para buscar 

a figura de um animal. Aos poucos este animal, um leopardo, ganhava forma. Isto 

acontecia à medida que os nossos olhos começavam a ver de forma diferente. 

Eram todos olhos urbanos, mais afeitos aos detalhes e à perspectiva de curta 

distância, emparedada entre construções e não para ver o não visto, que exige 

tempo e nova perspectiva. Este olhar nunca me abandonou.  

 

Assim, ao ver a ponte da Matemática, que une duas partes do Queens College, 

onde fiquei instalada durante um evento em Cambridge, Inglaterra6, percebi sua 

beleza, leveza, mas também a ligação entre dois mundos – ela une o lado 

construído nos anos 1460 e o lado projetado nos anos 1980. Podia vê-la do meu 

quarto, cruzei por ela algumas vezes, como quem passa pelo túnel do tempo, 

direto para a Idade Medieval. Esta experiência pessoal, no entanto, me intrigou. 

Durante os quatro dias em que ela fez parte do meu cenário tive a impressão de 

que ali, de alguma forma, estava minha tese de doutorado representada, 

simbólica e metaforicamente. Este encontro de Cambridge teve uma extensão na 

The Open University em Milton Keynes, onde aquilo que me intrigava começou a 

fazer sentido. Entre as várias falas do evento, e especialmente na do vice-

chanceler, Prof. Dr. Martin Bean, a metáfora da ponte foi utilizada para ligar dois 

mundos que se aproximaram nestes últimos anos em decorrência da 

comunicação, da internet, da web 2.07 e das relações em rede, especialmente 

sociais, que se desenvolvem a partir de então: da educação formal e informal. 

                                                             
6
 Durante meu estágio doutoral na The Open Universidade [de setembro de 2011 a setembro de 2012]. 

7
 Termo cunhado, em 2004, pela O’reilly Media em uma sessão de brainstorm com a MediaLive International, que originou 

uma série de conferências com este nome, dando muita visibilidade ao termo. Foi pensando a partir da constatação 
segundo a qual diversas empresas que haviam sobrevivido à crise da internet [a chamada bolha da internet – no final da 
década de 90] tinham certas características em comum. Tim O'Reilly em 2005 escreve um artigo 
[http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html] apontando estas características como conceitos que sustentam a web 
2.0. 
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Figura 01. Ponte da Matemática, Queens College, Cambridge, Inglaterra. Fotografia da autora. 

 

Ponte, ligação entre dois pontos. Ou vários pontos? Depende do ângulo que se 

olha. A estrutura de uma ponte liga vários pontos que a sustentam e dão 

visibilidade a ela. É uma granularidade que cria a tensão e a extensão necessária, 

as instabilidades e estabilidades reconhecidas na produção do conhecimento.  
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A ponte imaginada 

 

 

 

Figura 02. Maquete da estrutura da Capela Güell do arquiteto catalão Antoni Gaudí, em exposição na Igreja Sagrada 

Família [maio, 2012]. Na última imagem, invertida, é possível ver o formato da igreja. Fotografia da autora. 

 

O arquiteto Antoni Gaudí, em sua genialidade, estudava as estruturas de suas 

obras por um sistema de pêndulos em posição invertida, em espelho. A 

complexidade de seus projetos exigia diferentes visualizações para entender as 

pontes entre o imaginado e a sua realização.   
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Dentro deste espírito da complexidade e das diferentes perspectivas, as pontes 

que precisam ser criadas, na visão desta tese, são aquelas que ligam o 

conhecimento construído nas redes sociais virtuais como as especificidades de 

um novo contexto, implicado em diversidade de conexões e em novas formas 

colaborativas, sem necessariamente terem precedentes nas realidades 

existentes. Um conhecimento que está por vir, à espera de 

conexão, no espaço da virtualidade. É aqui que a minha tese tem seu 

lugar. “As redes são fontes férteis para agregar valor à educação formal e 

indispensáveis para a continuidade do processo de formação, ou seja, para a 

educação ao longo da vida.” [PEÑA; MEISTER; BILATTO, 2010, p.132]. Ao investigar se 

as redes sociais podem se configurar como um espaço de criação e aquisição de 

conhecimento, nós podemos perceber como, com que intensidade, a rede se 

mantém neste estado, interligando objetos, sistemas e sujeitos.  

 

Podemos contribuir desta maneira e de forma relevante para o entendimento 

destas redes como fomentadoras de uma situação diversa de conhecimento. 

Neste contexto são criadas formas de saber que podem ser reconhecidas por 

indivíduos, comunidades e grupos estabelecidos nas redes sociais e de forma 

ampliada pelos campos da educação, do trabalho e da cultura.  

 

 

Objetivos da investigação 

 

 

Objetivo geral 

 Analisar as redes sociais virtuais como espaço do conhecimento.  

 

          Objetivos específicos  

 Investigar o conhecimento construído nas redes sociais virtuais. 

 Analisar as redes sociais sob a perspectiva da formação e construção 

da inteligência coletiva. 
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A tese desenhada 

 

 

As redes sociais virtuais têm sido o centro das atenções em vários estudos, pelos 

seus mais diversos aspectos e aplicações. Como fenômeno de relacionamento e 

comunicação, como integração de novas formas de comportamento, como 

estruturas sociais, culturais e educacionais emergentes, com números 

estrondosos de pessoas conectadas. Elas trazem nas suas interfaces aquilo que 

resulta de uma forma contemporânea da internet, a web 2.0, que engaja o 

indivíduo sem formação especializada na criação e gerenciamento de suas 

formas de comunicação. Alguns, entre os princípios apontados por Tim O'Reilly 

como conceitos que sustentam a web 2.0 como plataforma, são particularmente 

interessantes a esta tese: 

 

 o indivíduo controla seus dados;  

 o princípio da arquitetura da participação;  

 a possiblidade de remix e transformação de dados; 

 a interoperabilidade dos dados; 

 a necessidade de aproveitamento da inteligência coletiva. 

 

Em suma, por uma contingência de ações, linguagens e culturas instaladas, a 

web 2.0 permite ao usuário comum organizar, inserir, transferir e compartilhar 

conteúdos de um espaço para outro sem necessitar de competências específicas. 

Por outro lado, o crescente acesso e familiaridade com dispositivos móveis de 

comunicação [por sua interface amigável, pelas conexões que propicia, 

agregando diferentes linguagens] aliados à fácil divulgação das mensagens 

conjugada ao acesso a internet, tem alimentado a ubiquidade das próprias redes 

sociais. 
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Assim, desde o surgimento dos blogs8, assistimos à proliferação das mais 

diversas formas de comunicação e relacionamento, em escalas diversas de 

participação. Elas diluem fronteiras de todos os gêneros: das geográficas às dos 

campos do trabalho; das formas de comunicação cristalizadas pela escrita às das 

linguagens que se tornam múltiplas e transversais - o hipertexto9, a hipermídia10; 

das mensagens pessoais e profissionais que se mesclam e transpõem idiomas, 

do local e global, criando margens permeáveis entre indivíduos. Esta 

emancipação emana um espírito coletivo que se constroi sob o caráter 

eminentemente social do ciberespaço.  

 

Esta perspectiva muitas vezes se apoia em teorias da comunicação e da 

informação, desde aquelas que tratam a informação como um sinal a ser 

transmitido, pensadas a partir da matemática e da física, até aquelas que são do 

campo da comunicação social. Elas, de alguma forma, trazem a tríade formada 

pelo emissor, pela mensagem [e seu canal] e pelo receptor. Resultam da 

apropriação de uma comunicação direcional que trata a informação transmitida 

como um vetor [com direção e sentido]. Neste contexto são fluxos que buscam 

um estado de estabilidade – a ausência da interferência do ruído.  

 

Nos cenários do ciberespaço a comunicação ganha outra configuração, 

especialmente dentro das redes sociais, balizada pela ubiquidade, pela conexão e 

a possibilidade de o emissor ser também o receptor da mensagem, podendo 

alterá-la e retransmiti-la, como apontam os conceitos delineados por O’ Reilly para 

a web 2.0. A constância e a vetorização da informação são transformadas em 

                                                             
8
 Blog é um formato de site que permite atualização rápida a partir de artigos, os chamados posts. O seu crescimento e 

propagação é um dos marcos da web 2.0. Resultado da possibilidade de atualização pelo indivíduo sem conhecimentos 
específicos, de forma simples, uma vez que a estrutura é separada do conteúdo.  
9
 Hipertexto como cunhado por Ted Nelson, em 1963, identifica o texto que por meio de link se refere a outros textos na 

internet. Podem ser no mesmo corpo, dentro de uma mesma página ou mesmo de um site, por exemplo, ou por diferentes 
corpos, quando um link nos leva a outra página da web. Assim, ao clicar sobre um link, o leitor é remetido à página 
referenciada pelo link, expandindo o texto. O hipertexto propicia a conexão entre informações dentro de uma leitura não 
linear. 
10

  A hipermídia une os conceitos de hipertexto e multimídia, incluindo outras mídias, além do texto, no processo de 
expansão proposto pelo hipertexto. Assim, imagens, áudios, filmes, textos proporcionam a conexão não linear proposta 
pelo hipertexto, em si mesmos, no espaço que ocupam e ligando-se a outros espaços. "A idéia básica da hipermídia é 
aproveitar a arquitetura não linear das memórias de computador para viabilizar obras ‘tridimensionais’, dotadas de uma 
estrutura dinâmica que as torne manipuláveis interativamente. Hipermídia é, portanto, uma forma combinatória, 
permutacional e interativa de multimédia, em que textos, sons e imagens (estáticas e em movimento) estão ligados entre si 
por elos probabilísticos e móveis, que podem ser configurados pelos receptores de diferentes maneiras, de modo a compor 
obras instáveis em quantidades infinitas." Arlindo Machado apud Design de hipermídia 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Design_de_hiperm%C3%ADdia  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Design_de_hiperm%C3%ADdia
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relações caóticas em função do tempo de sua existência, da velocidade de 

transmissão e apreensão da mensagem e do volume de interagentes envolvidos 

no processo. Esta perspectiva torna-se aliada desta tese, que evoca outro estado 

possível para o ciberespaço, entre tantos possíveis quanto forem as realidades 

possíveis: o de um espaço do Saber [LÉVY, 2011].  

 

Pierre Lévy revela, em sua teoria sobre a inteligência coletiva, a existência de um 

espaço que seria o último de quatro espaços antropológicos: o do Saber. O 

primeiro, o espaço da terra, é ocupado pelos nômades, suas culturas e 

linguagens ligadas ao cosmos e à aliança social. O espaço do território, o 

segundo, estabelece fronteiras e assenta o homem, criando vínculos de pertença 

e o conhecimento baseados na escrita. O terceiro espaço é o das mercadorias 

que privilegia a circulação e a desterritorialização, tendo como princípio 

organizador o fluxo. Circulam pelos canais, bens, mercadorias e conhecimento. 

Por fim propõe o quarto espaço, do saber, que na sua concepção seria o espaço 

natural da inteligência coletiva. Não é uma teoria evolucionista, propõe tempos e 

espaços diversos dependentes das circunstâncias e das apropriações pelos 

interagentes. 

 

Quando pensada, no final do século XX, como um processo importante para a 

sociedade atual, foi entendida como uma inteligência distribuída por toda parte, 

em tempo real, através da mobilização de competências e dos laços sociais. Ele 

partiu da percepção que o saber é coletivo por essência, não sendo possível 

reuni-lo em um só corpo, em um só dispositivo ou objeto. Também entendeu que 

no ciberespaço a inteligência é um movimento virtual de percepção dos saberes 

próprios e a extensão pelos saberes disponíveis. Porém, naquele momento [1994 

– ano do lançamento do livro A inteligência coletiva: por uma antropologia do 

ciberespaço], o ciberespaço não tinha a condição de espaço móvel, das 

interações entre conhecimentos e conhecedores [onde as interações da 

comunidade deveriam ser coordenadas no mesmo universo virtual dos 

conhecimentos] e os instrumentos para sua existência plena. O grande problema, 

na sua visão, era descobrir um ‘além da escrita’, um ‘além da linguagem’, para 
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que a informação fosse navegável e distribuída em toda parte e se instaurasse 

como uma cultura.  

 

Para alcançar este estado, apontava alguns princípios: 

 

 criar instrumentos para favorecer o laço social pelo aprendizado e pela 

troca do saber; 

 estabelecer agenciamentos que escutam, integram e restituem diversidade; 

 os seres devem ser autônomos, qualquer que seja a sua natureza; 

 criar uma engenharia para explorar e valorizar os dados, as competências 

e a potência simbólica. 

 

Isto resultaria, na sua perspectiva, em uma arquitetura sem fundações – sem 

amarras ao local, ou seguindo Edgar Morin [2008], as fundações como raízes e 

dinamismos produtores do conhecimento humano.  

 

Como campo de pesquisa, a inteligência coletiva esboça um caráter 

interdisciplinar. Engloba vários pesquisadores que aportam com diferentes 

abordagens, advindas de campos disciplinares diversos e com diferentes 

preocupações, em busca de prover subsídios e colaborar com a formação de uma 

teoria consistente.  

 

Em acordo com a ideia de um conhecimento criado em novas condições, George 

Siemens e Stephen Downes propõem uma teoria conectivista, na qual o 

conhecimento é potência à espera das relações da ordem da conexão e da 

percepção do incompleto. “Necessidades de aprendizagem e teorias que 

descrevem os princípios e processos de aprendizagem devem ser reflexivas sob 

o traço dos ambientes sociais.” [SIEMENS, 2004, p.1]
11 Nesta direção apontam como 

imperioso na aquisição de conhecimento o saber onde mais do que saber como e 

o que. Está embutida nesta colocação a ideia central de que é preciso pensar em 

um conhecimento que foge às relações exclusivas de troca entre o indivíduo e o 

                                                             
11

 Learning needs and theories that describe learning principles and processes, should be reflective of underlying social 
environments. Tradução livre da autora. 
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ambiente. Pode agregar novas situações em que o conhecimento está fora do 

indivíduo, tendo que ser conectado. Portanto, trata de um conhecimento acionável 

que pode residir em organizações, bancos de dados, em processos de 

aprendizagem estocados e manipulados pela tecnologia. Nesta perspectiva saber 

onde conectar novos conhecimentos se torna mais importante do que o nosso 

conhecimento atual, já um objeto histórico, cristalizado, se olharmos por um viés 

voltado para as teorias do caos, das redes, da complexidade e de auto-

organização, nas quais se baseia a teoria do conectivismo. O que percebemos 

aqui é que o conhecimento é criado, compartilhado e adquirido nas redes sociais, 

de forma coletiva, uma vez que depende daquilo que está na rede à espera de 

conexão. E o conhecimento nestas condições se modifica em função das próprias 

conexões e da ampliação da rede. “Em seu coração, conectivismo é a tese que o 

conhecimento é distribuído através da rede de conexões e, portanto, a 

aprendizagem consiste na habilidade em construir e atravessar estas redes.”12 

[DOWNES, 2012, p.82]  

 

O contexto em movimento exige uma imersão no meio e adaptação a espaços em 

constante mudança, baseando-se em autonomia, diversidade, abertura e 

interatividade para lidar com informação em fluxo. Enquanto uma teoria que 

preconiza um estado de conhecimento dependente da conexão e da 

interatividade se aproxima ou se torna, no âmbito do ciberespaço, uma forma de 

inteligência coletiva.  

 

Esta tese se debruça sobre este contexto de diferentes formas e escalas de 

inteligência coletiva e percebe nele estruturas teóricas ainda frágeis e 

inconsistentes [apoiada nas próprias constatações de seus teóricos], 

especialmente por terem lacunas a serem transpostas como, por exemplo, a 

discussão sobre a inteligência coletiva pela visão da educação. São posições que 

tendem a se apoiar nos campos das teorias da comunicação e informação, das 

novas teorias das redes sociais por serem estas a trazer, neste momento, 

subsídios mais adequados. Por esta lente contracenam formas de comunicação, 

                                                             
12

 At its heart, connectivism is the thesis that knowledge is distributed across a network of connections, and therefore that 
learning consists of the ability to construct and traverse those networks. Tradução livre da autora.  
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arranjos coletivos e estruturas de conhecimento, que são desenhadas como uma 

estrutura de nodos e laços que comunicam através de fluxos de informação. 

Percebe também que os esforços dos pensadores da inteligência coletiva estão 

direcionados para projetos de estruturas [a engenharia a ser criada] que 

possibilitem a existência de uma inteligência coletiva universal, com linguagem e 

genoma próprios que possam ser fundantes de relações inteligentes de trabalho, 

cultura e conhecimento.  

 

Porém, ao pensarem nestas estruturas e suas categorizações, não se detiveram 

mais demoradamente nos processos de inteligência coletiva construindo-se a si 

mesmos [involuntários talvez], compartilhando e apontando conhecimentos, a 

partir do exercício da rede, nômade e colaborativa [que aporta nas mídias 

sociais virtuais] e que não pode ser mensurável em sua totalidade, o que 

coloca em questão o mapeamento e as estruturas construídas para este fim, que 

podem esvaziar a inteligência coletiva da complexidade inerente a ela ao reduzi-la 

às suas partes. Ela não é a soma e nem é maior que suas partes, ela é o tecido 

permeável que torna indissociável o aprendizado, o conhecimento, da habitação 

do mundo [LÉVY, 2011]. Nesta perspectiva é arquitetura, que desenha espaços 

habitáveis. “[...], refinemos a arquitetura do ciberespaço, o último labirinto” 

[ibidem, p.212].  

 

É neste hiato de inconsistência teórica e de complexidade das redes sociais que a 

Tecitura do conhecimento nas redes sociais: habitat das 

inteligências coletivas vem a se propor. Busca entender a tecitura do 

conhecimento nas redes sociais [habitantes do espaço do saber] para alimentar e 

dar suporte à inteligência coletiva no ciberespaço. Para isto propõe aportar nestas 

lacunas pensando o “entre”, ou seja, aquilo que está entre os nodos e as 

conexões e que, portanto, não é vinculado ao fluxo e ao sistema binário. Pertence 

a uma relação construída pelo estado de relevância onde convergência e 

expansão são análogas no tempo de visibilidade; onde sujeito, objeto e ambiente 

podem ser fundidos em rede na tecitura do conhecimento.  
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Método 

 

 

 

A visão ampliada do fenômeno nos faz perceber que falamos de uma pesquisa 

cujo caráter é plural e complexo: a criação de conhecimento em um espaço virtual 

predominantemente social que se constitui em rede. Em uma segunda instância, 

pela natureza do problema de pesquisa, temos uma perspectiva interdisciplinar 

para a compreensão e interpretação de um processo, o que nos coloca diante da 

necessidade de uma abordagem qualitativa. 
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Neste contexto, optamos por utilizar a pesquisa qualitativa do tipo etnográfica. No 

caso etnografia virtual13, que assim é denominada por abarcar como campo de 

pesquisa o ciberespaço, a internet, a web 2.0, as redes sociais virtuais e as 

comunidades virtuais, e as relações online e off-line, baseada nos estudos de 

Christine Hine [2004], que demonstram que a etnografia de internet pode observar 

com detalhe as formas em que se experimenta o uso de uma tecnologia. 

Especialmente em relação ao lócus e ao objeto observado. O primeiro, o espaço, 

que pode ser entendido como lugar e não lugar, ou ainda, habitável ou de 

comunicação, identitário e parte das relações sociais cotidianas. O segundo como 

um objeto que não perdura, está em fluxo. [MITSUISHI, 2007].  

 

Assim, HINE [2004] define como princípios da etnografia virtual: a presença 

prolongada do pesquisador no seu campo de estudo; o desafio do espaço de 

interação como cultura e artefato cultural, não necessariamente separado de 

outros espaços não virtuais; o crescimento das interações que nos leva a 

reconsiderar a ideia de uma etnografia ligada a um lugar, a múltiplos espaços. Ela 

nos indica a possibilidade de pensá-la mais que multi-situada, no caso fluida, 

dinâmica e móvel. Como consequência, o campo de estudo [lócus] deve ser 

repensado, podendo estar nos fluxos e nas conexões [em trânsito] em vez de 

usar as localidades e os limites como princípios organizadores. O deslocamento 

espacial provoca o deslocamento temporal. É irremediavelmente parcial, as 

descrições devem basear-se para além das representações fieis sobre realidades 

dadas como objetivas, elas devem levar em conta a ideia de relevância 

estratégica14 para a interpretação do fenômeno. A etnografia virtual implica uma 

intensa imersão pessoal na interação com os informantes e com a tecnologia. 

Sincronicidade e assincronicidade entre pesquisador e informante, trabalhando 

diferentes divisões espaciais e temporais. E, finalmente, é uma etnografia virtual 

também porque se adapta às condições em que se encontra, não pretendendo 

estabelecer uma única forma de comportamento frente ao fenômeno. 

                                                             
13

 Também denominada [ou comparada a] etnografia digital, etnografia na/e através da internet [Baulieau, 2004], etnografia 
conectiva, etnografia da rede, ciberetnografia, netnografia, etnografia do ciberespaço [Hakken, 1999], etnografia [Escobar, 
1994]. 
14

 Em função de o lócus e o objeto de pesquisa estarem em constante movimento, é preciso determinar a relevância de 
dados e circunstâncias como fundamentais para o entendimento do fenômeno, mesmo que de caráter temporário em 

função da transitoriedade. 
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Optamos pela etnografia virtual porque o nosso campo de pesquisa se insere no 

contexto virtual das redes sociais. Neste contexto, os registros, provenientes das 

interações dos usuários, a informação, o conhecimento, os objetos em trânsito 

são os dados coletados para futura interpretação.  

 

 

Delimitação do campo de pesquisa 

 

 

A concepção de espaço na web carrega em si as ideias de fluxo e território. Do 

imensurável e do mensurável. O hipertexto, a hipermídia explodem com as 

circunstâncias territoriais, as conexões reportam-se a outras conexões. A 

ubiquidade nos revela a dimensão do tempo presente e de horizonte do 

ciberespaço. Ao mesmo tempo todos os conjuntos simbólicos devolvem esta 

condição espacial: grupos, comunidades, endereços, nomes de blogs e páginas 

envergam a circunscrição em ‘algum lugar’. A sua forma, segundo HINE [2003], é 

dada mais pela conexão do que pela distância. Cientes desta condição, a 

exploração dos limites do campo de pesquisa foi despojada de território e aberta à 

conexão. 

 

Dentro deste cenário a pesquisa foi realizada em duas fases. A primeira fase 

constou de uma pesquisa exploratória para identificar redes capazes de gerar 

oportunidades para criação e compartilhamento de conhecimento em uma 

condição de inteligência coletiva.  
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Para nortear a busca e a seleção destas redes foram pensados os seguintes 

critérios: 

 

1. Redes sociais online que ocupem espaços sociais [mídias sociais] não 

formalizados como espaços de aprendizagem e construção de 

conhecimento; 

2. Redes abertas [acesso aberto à participação e à visualização das 

informações];  

3. Redes com áreas de interesse definidas em torno de educação e 

tecnologia; 

4. Estruturas para interatividade e colaboração online; 

5. Diversidade de linguagens; 

6. Multiplicidade de meios de comunicação e conectividade. 

 

O papel central que as redes sociais vêm ocupando nas atividades do homem 

contemporâneo e as suas apropriações das formas mais diversas são o solo onde 

esta tese se propõe a refletir sobre a criação de conhecimento e inteligência 

coletiva. Em consonância com este cenário, os critérios acima apontados devem 

ser desdobrados para o seu entendimento. O interesse da pesquisa são as redes 

que não foram planejadas, em primeira instância, para serem fontes de produção 

de conhecimento sistematizado. Neste sentido as redes não devem ocupar 

espaços estruturados como são os da educação online. As redes devem ser 

abertas, sem creditar barreiras de acesso, visualização e participação. É uma 

condição importante para que possamos entender as redes como tal, que 

transitam por diferentes ambientes sem comprometimento da sua fluidez. A área 

de interesse em educação e tecnologia possibilita criar referências comuns sem 

as quais geramos inúmeras informações divergentes. Interatividade e 

possibilidades de colaboração são fatores importantes para a tecitura do 

conhecimento e processos de inteligências coletivas porque operam os 

compartilhamentos. Diversidade de linguagens e multiplicidade de meios de 

comunicação proporcionam formas mais criativas de construção, exploração e 

compartilhamento de conteúdos, resultando em riqueza de dados para a análise. 
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A conectividade, por sua vez, é a razão da própria rede, da transitoriedade 

inerente a ela e, portanto, sua estrutura também. 

 

Para auxiliar esta busca foram relacionados indicadores para cada critério, 

tornando-a mais refinada, como mostra o quadro a seguir: 

 

redes sociais online que ocupem espaços sociais 
[mídias sociais] não formalizados como espaços de 
aprendizagem e construção de conhecimento 
 

entidade [grupo, subgrupo, comunidade, rede]  
localização: mídia social 

redes com áreas de interesses definidas educação e tecnologia 
descrição e documentação 
denominação de títulos 
temas 
marcadores – tags 
 

redes abertas [acesso aberto à participação e à 
visualização das informações] 

indicação da plataforma; 
tipos de rede: aberta, fechada;  
mecanismos de adesão 
gerenciamento da plataforma pelo usuário 
documentação da comunidade 
 

estruturas para interatividade e colaboração online prática interativa 
prática participativa e colaborativa 
reflexão coletiva 
experimentação 
mecanismos de busca 
registro dos processos 
retenção de conteúdo: formas de visibilidade, 
memória e arquivamento 
recuperação de dados  
tecnologias para colaboração 
tecnologias para conexão 
tecnologias para produção 
 

diversidade de linguagens possibilidade de uso de diferentes linguagens [texto, 
imagem, som, ícones por exemplo] 
carregamento [upload] de documentos 
incorporação de outras mídia [filmes do youtube, por 
exemplo] 
 

multiplicidade de meios de comunicação formas síncronas [chat, por exemplo] e assíncronas 
[mensagens, por exemplo] de comunicação 
anexação de documentos 
diferentes formas de visualização das informações  
diferentes idiomas 
 

conectividade tipos de conexões [internas - pela própria rede - e 
externas – por outras redes] 
circulação da informação 
formas de conexão – links, publicação em diversas 
redes - interoperabilidade 
formas de indexação – marcadores, palavras-chaves 

 

Tabela 01 - Relação de critérios e indicadores correspondentes 
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O design proposto ao ambiente é uma condição que permeia todos estes critérios, 

assim como a tecitura de conhecimento. Para o primeiro podemos ter como 

indicador: o design como motivador ou barreira de cada critério. Para o segundo: 

o gênero dos objetos [aprendizagem, navegação, comunicação], bem como as 

manifestações do conhecimento e da inteligência coletiva.  

 

Este processo resultou em seleção de seis diferentes redes em primeira instância. 

A exploração pelas diferentes redes levou em torno de três meses porque 

implicou apropriação das redes por parte da pesquisadora e a observação das 

suas dinâmicas em função dos critérios elencados. Como a pesquisa exploratória 

foi feita no contexto do Knowledge Media Institute [The Open University, 

Inglaterra], foi um caminho natural a busca por redes envolvidas no binômio 

tecnologia e educação, por isto apontado como sendo a área de interesse nos 

critérios acima mencionados. As redes pesquisadas foram: 

 

1. Comunidade Colearn [Comunidade Colaborativa de Aprendizagem Aberta], 

comunidade de língua portuguesa interessada em tecnologia e educação. 

Esta comunidade, em sua rede, está distribuída em diferentes espaços: o 

OpenLearn labspace15, o FlashMeeting16 e a Tool Library17 . 

 

2. TELeurope18, que se propõe como um eixo, uma referência na discussão 

sobre a tecnologia envolvendo aprendizagem e desenvolvimento. A 

comunidade foi criada por uma rede aberta nesta área chamada 

                                                             
15

 OpenLearn é uma plataforma Moodle para acesso gratuito a materiais, cursos e tecnologias da The Open University. O 
LabSpace é um ambiente para pessoas e comunidades interessadas em atuar, experienciar e produzir materiais, cursos e 
outros objetos, envolvendo recursos educacionais abertos - http://labspace.open.ac.uk/  
16

 Projeto desenvolvido  no Knowledge Media Institute [The Open University] que inclui um aplicativo para web conferência 
e permite que pessoas e comunidades abram contas e administrem as suas conferências. O FlashMeeting tem duas 
versões – uma dentro do OpenLearn: 
aberta – http://labspace.open.ac.uk/blocks/learning_tools/learning_tool.php?courseid=8295&tool=fm e outra para 
pesquisadores da comunidade europeia envolvidos na TEL.EU The European Association of Technology-Enhanced 
Learning  http://fm.ea-tel.eu/index.html  
17

 Parte de um projeto denominado OpenScout http://learn.openscout.net/   – da comunidade europeia – para promover 
acesso a recursos educacionais abertos na área de negócios através da gestão da educação e treinamento. A Tool Library 
[http://62.217.125.190/tool-library/], desenvolvida no Knowledge Media Institute, traz um conjunto de tecnologias e espaços 
para facilitar uso, re-uso e melhoria dos materiais e a criação cenários educacionais que demonstrem o uso das 
tecnologias, a aquisição de conhecimento proposta e os resultados. Também se utiliza da plataforma Elgg. 
18

 http://www.teleurope.eu/pg/frontpage  

http://labspace.open.ac.uk/
http://labspace.open.ac.uk/blocks/learning_tools/learning_tool.php?courseid=8295&tool=fm
http://fm.ea-tel.eu/index.html
http://learn.openscout.net/
http://www.teleurope.eu/pg/frontpage
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Stellarnet.Eu19 e se utiliza de uma plataforma para redes sociais chamada 

Elgg20.  

 

3. Technology Integration in Education
21

 – grupo de educadores e 

profissionais interessados em discutir formas em que a tecnologia pode ser 

perfeitamente integrada na educação. Este grupo é baseado no Linkedin e 

também tem uma página na internet. 

 

4. Role22 [Responsive Open Personal Learning Environments] – comunidade 

no Linkedin interessada em ambientes de aprendizagem pessoal – PLEs. 

Parte do projeto ROLE [http://www.role-project.eu/]. 

 

5. Technology-Using Professors23 – grupo de discussão entre professores, 

também no Linkedin, sobre o uso de tecnologia na educação. 

 

6. Twitter – Ernesto Priego24 utilizou a rede estabelecida no Twitter para 

desenvolvimento de sua tese de doutorado. 

 

Entre estas seis redes, a eleita foi a rede da comunidade Colearn. Esta escolha 

foi feita porque, além de atender à maioria dos critérios, a pesquisadora, como 

participante do projeto OpenScout e Tool Library25, teria oportunidade de imergir 

também nas estruturas do ambiente e do próprio processo de construção da 

comunidade neste espaço. 

 

Após a pesquisa exploratória e a escolha da rede a ser pesquisada, teve início a 

segunda fase, a pesquisa etnográfica. Dentre os diversos espaços da rede 

Colearn, foram escolhidos como campo de pesquisa aqueles que apresentavam 

interações internas, mas também as interações que cruzam redes e reorganizam 

                                                             
19

 http://www.stellarnet.eu/  
20

 http://elgg.org/  
21

 Linkedin http://www.linkedin.com/groups/Technology-Integration-in-Education-108447?trk=myg_ugrp_ovr  
   e web http://www.technologyintegrationineducation.com/  
22

 http://www.linkedin.com/groups?gid=1590487&trk=myg_ugrp_ovr  
23

 http://www.linkedin.com/groups?gid=934617&trk=myg_ugrp_ovr  
24

 https://twitter.com/ernestopriego  
25

 Durante o estágio doutoral no Knowledge Media Institute, The Open University, Inglaterra. [setembro de 2011  a  
    setembro de 2012] 

http://www.stellarnet.eu/
http://elgg.org/
http://www.linkedin.com/groups/Technology-Integration-in-Education-108447?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.technologyintegrationineducation.com/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1590487&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups?gid=934617&trk=myg_ugrp_ovr
https://twitter.com/ernestopriego
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suas fronteiras, contribuindo para o entendimento das dinâmicas de tecitura do 

conhecimento e inteligência coletiva nestes contextos. A pesquisa teve início na 

comunidade Colearn instalada na Tool Library, mas se expandiu para o grupo 

Colearn no Facebook e o grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI no 

Facebook, que também discutem educação e tecnologia. 

 

Esta ampliação das fronteiras aconteceu durante a pesquisa, ampliando o próprio 

campo. Assim como a rede nos sugere contornos menos definidos em função de 

sua dinâmica, os participantes também se organizam em diversos espaços, 

conectados concomitantemente a diferentes comunidades. O alargamento das 

margens é resultado das conexões entre membros das comunidades 

impulsionados pelos seus interesses mesclados aos interesses das redes a que 

pertencem. Desta forma a rede expõe aquilo que KOZINETS [2011] identifica como 

boas orientações para a escolha do campo de pesquisa: relevância para a 

pesquisa, ser uma rede ativa e interativa; ter substância, heterogeneidade e 

riqueza de dados. 

 

O lócus desta pesquisa é, portanto, a rede formada pela comunidade Colearn na 

Tool Library, o grupo Colearn26 e o grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI27, 

ambos no Facebook. 

 

A observação da comunidade na Tool Library começou em 26 de setembro de 

2011 com a inserção da pesquisadora no projeto OpenScout. No grupo Colearn 

do Facebook a observação teve início desde sua abertura em 10 de fevereiro de 

2012, e no grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI, também no Facebook, 

em 29 de fevereiro de 2012, quando a pesquisadora se tornou parte dele. A coleta 

de dados seguiu até 17 de maio de 2012. Isso se justifica pela delimitação do 

campo ao longo do processo de pesquisa e das diferentes rotinas e 

comportamentos de cada espaço. 

 

 

                                                             
26 http://www.facebook.com/groups/216066685156595/  
27 http://www.facebook.com/groups/educacoesaprendozagensxxi/  

http://www.facebook.com/groups/216066685156595/
http://www.facebook.com/groups/educacoesaprendozagensxxi/
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espaços da rede  início  final  total 

comunidade 
colearn  

tool library 17/10/2011 17/05/2012 7 meses 

grupo colearn  facebook 10/02/2012 17/05/2012 3 meses 
 grupo filtros 
educação & 
aprendizagem xxi 

facebook 29/02/2012 17/05/2012 3 meses 

 

Tabela 02.  quadro síntese da rede e do tempo de observação em cada espaço 

 

Os dados coletados, diante da diversidade de registros possíveis nas redes, 

foram provenientes da observação dos ambientes e das mensagens postadas nas 

três interfaces. As mensagens não foram objeto de análise de conteúdo ou o 

discurso, mas foram entendidas como elementos que dão visibilidade [pelos seus 

links, seu tempo de permanência e interavidade] às pessoas, e suas conexões e à 

rede como suporte para a construção de conhecimento e a inteligência coletiva. 

Desta forma quatro cenários emergem para organizar a coleta de dados: 

 
 Dados sobre a estrutura da rede. 

 Dados sobre interatividade e conexões. 

 Dados sobre construção, circulação e compartilhamento de conhecimento. 

 Dados sobre processos de inteligência coletiva. 

 

Esta tese, portanto, se debruça sobre a rede social, percebendo que esta contém 

em si a ideia da internet como cultura e artefato cultural, no sentido de que gera 

uma apropriação, em condições particulares da cibercultura, onde ambas as 

perspectivas estão envolvidas. 

  

 

Forma de análise 

 

 

A partir de uma imersão profunda e descrição densa por parte do pesquisador 

[segundo Gilbert Ryle,28 descrição densa indica a interpretação da circulação de 

                                                             
28

 In PIENIZ, Mônica. Novas configurações metodológicas e espaciais: etnografia do concreto à etnografia do virtual. In 
Revista Elementa. Comunicação Social e Cultura. Sorocaba, SP, v. 1, nº 2, jul./dez. 2009. 
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sentidos relacionados a um dado fenômeno], a pesquisa etnográfica virtual, 

dentro do contexto hipermidiático, de narrativa não linear, onde objeto de análise 

não perdura [HINE, 2004], exige uma análise dos resultados ainda mais contínua 

que na etnografia de narrativas lineares. A forma se dá pela triangulação de 

dados sobre o objeto; a teorização e a validação, para explicar e interpretar os 

fenômenos, para tornar inteligível a experiência pesquisada, objetivando confirmar 

ou não os pressupostos, responder as questões formuladas e ampliar o 

conhecimento, de forma interdisciplinar. 

 

Emprestamos de HEMETSBERGER e REINHARD [2006] alguns dos resultados de 

suas pesquisas em torno das características da construção de conhecimento em 

comunidades de desenvolvedores de software aberto e os adaptamos para 

enunciar as categorias de análise dos dados. 

 

CATEGORIAS Características a serem observadas 

  
DESIGN DO AMBIENTE exposição da informação 

acesso à memória do grupo  
estrutura organizada de maneira sistemática 
hiperlinks – navegação em diferentes contextos  
mecanismo de busca 
mecanismos de comunicação síncrona e 
assíncrona 
acessibilidade, estocagem e recuperação da 
informação na ordem de sua ocorrência 
tutoriais e tecnologias para guiar aprendizes 
mecanismos de conexão intra e extra rede 

 

TECNOLOGIAS repositórios - objetos  

registro [memória] 
tutoriais / relatórios de problemas - conteúdo 
instrutivo 
chat - discurso instrutivo 
comunicação assíncrona - discurso reflexivo 

 

REDE estruturas claras e compartilhadas por todo o 
grupo para rápida resposta 

cultura da “ajuda” desenvolvida 
contribuições regulares 
heterogeneidade dos participantes 
volume de integrantes 
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COMUNICAÇÃO existência de estruturas de comunicação 

exposição em diferentes formatos 
comunicação síncrona para comunicação de 
tarefas específicas / conversas sociais 
comunicação assíncrona para reflexão 

 

MENSAGEM formato da mensagem 

linguagem  
Organização 
Conectividade 
Registro 
recuperação do registro 

 

MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO variedade de conteúdos 

conteúdo instrutivo 
discurso online 
observação reflexiva 
conceituação de problemas 
novas ideias 
aprendizagem e construção do conhecimento  
através das tecnologias da internet em 
combinação com as práticas discursivas e 
interativas  
Feedback 
circulação de informação 
conectividade da informação 
variedade de conteúdos 

 

MANIFESTAÇÃO DE INTELIGÊNCIA 
COLETIVA 

prática participativa 

diversidade de opiniões 
reflexão coletiva 
clarificação do discurso 
geração de ideias 
decisões coletivas 
disseminação de informação  
Feedback 

 

Tabela 03. Categorias de análise 

 

 

Estas categorias de análise contribuem para o entendimento de como as redes 

sociais virtuais se tornam estrutura e oportunidade de construção de 

conhecimento e inteligência coletiva. 
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O olhar sobre o objeto problema 

 

 

A percepção de que as redes sociais virtuais podem criar condições para que o 

conhecimento aconteça, seja criado e compartilhado em um estado de 

inteligência coletiva, nos leva, primeiro, à necessidade de compreender o 

contexto. O ciberespaço, habitat natural das redes sociais virtuais, é constituído 

pelas tecnologias e pelas formas de comunicação, dependentes de uma conexão 

para que aconteçam. A internet é a face mais conhecida deste princípio. O termo 

cunhado por Willian Gibson29 em seu livro Neuromancer já esboçava aquilo que 

nos parece ser a razão primeira desta cultura que se instaura, a ideia de 

enraizamento na sociedade, transformando estruturas e práticas, mas 

absolutamente dependentes das relações entre pessoas através destas 

conexões. Este esboço ganha profundidade e consistência a partir do olhar de 

Pierre Lévy, que aponta o ciberespaço não no contexto da tecnologia, mas o 

atualiza no da comunicação e, como tal, torna-se portador de linguagens e 

estruturas próprias. E assim propõe este espaço como rede, alimentado por 

indivíduos em contínua ação e articulação. É uma estrutura em movimento que 

fomentará, pela sua dinâmica, uma nova modalidade de relação espacial pautada 

pelo tempo e pela permanência da conexão, e como tal, podemos reconhecê-la 

como não lugar30, espaço não geográfico ou físico, por onde transita a 

informação. Torna-se lugar a medida que atribuímos significados e 

estabelecemos relações sociais, culturais e educacionais. Isto é, um conjunto de 

conteúdos que, uma vez ativados, dilatam sua condição social, cultural, física e 

funcional, independentemente de uma contiguidade física, dando sentido e 

significado à ação interativa. A flexibilização da comunicação, a integração social 

em redes e a interatividade estabelecem novos padrões espaciais na rede fluida, 

o que Castells [2006] chamou de espaço de fluxos.  

 

                                                             
29

 GIBSON, William. Neuromancer. Tradução de Alex Antunes. São Paulo: Aleph, 2003 
30

 “Vê-se bem que por “não-lugar” designamos duas realidades complementares, porém, distintas: espaços constituídos em 
relação a certos fins [transporte, trânsito, comércio, lazer] e a relação que os indivíduos mantêm com esses espaços.” 
[AUGÉ, 1994, p.86]. Para Bauman “Um não-lugar “é um espaço destituído das expressões simbólicas de identidade, 
relações e história.” [BAUMAN, 2001, p.120]. 



Método [e caminhos de investigação]      41 
 

[...] o ciberespaço é concebido e estruturado de modo a ser, antes de 
tudo, um espaço social de comunicação e de trabalho em grupo. 
Portanto, o saber já não é mais o produto pré-construído e 
“midiaticamente” difundido, mas o resultado de um trabalho de 
construção individual ou coletiva a partir de informações ou de situações 
midiaticamente concebidas para oferecer ao aluno ou ao estudante 
oportunidades de mediação. [ALAVA, 2002, p.14]. 

 

Nas gerações iniciais da web a relação com a matriz [onde a informação foi 

gerada – um site, por exemplo] é absolutamente reconhecida enquanto forma e 

conteúdo. Por constituir-se de condições de construção que não nos permitiam 

deslocar conteúdos, a web 1.0 [como hoje é conhecida] se mostrou como espaço 

pré-concebido com interações básicas e articulações limitadas. A chamada web 

2.0 começa a trilhar um percurso de contornos menos delimitados neste 

entrelaçamento entre conexões e a interoperabilidade [troca e reuso de 

informações].  

 

Neste contexto percebemos que as redes sociais estabelecem novos parâmetros, 

criando formas de relacionamento inéditas e sendo apropriadas para usos não 

estabelecidos na sua origem, como o processo de criação de conhecimento. As 

matrizes informacionais, e por consequência as linguagens envolvidas, perdem 

suas características iniciais. São linguagens próprias de uma cultura do meio, do 

espaço entre, que traduz a ideia de uma produção de conhecimento não mais 

pertencente a um ponto de síntese de um sistema [localizado em um site, blog, 

um ambiente virtual de ensino-aprendizagem- AVEA, etc.], mas dependentes do 

coletivo [da interação e relação com outras pessoas e comunidades envolvidas 

pelo mesmo interesse que se distribui em diferentes espaços].  

 

A partir deste cenário, distinguimos as redes sociais como virtuais, cuja existência 

está vinculada ao ciberespaço e em estado de atualização, portanto só existem 

quando acionadas através da internet. Esta concepção está arraigada aos 

pressupostos colocados por Pierre Lévy [2003] que invocam a origem da palavra 

virtual: virtus, que indica força, potência e nas suas reordenações passa por 

virtualis e depois finalmente virtual. Desta forma entendemos a relação entre 
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virtual [potência] e a sua atualização, como resposta, tornando o ciberespaço um 

vetor de um universo aberto. [ibidem] 

 

O que faz com que esta potência virtual se torne um dos pilares do 
discurso em torno das condições socioculturais de hoje, especialmente 
quando se baseia nas relações com o ciberespaço, de forma pontual 
através da internet, é o fato de que a experiência de interagir através de 
uma tela onde encontramos uma composição audiovisual, textual e oral 
é a sua própria experiência. Ela não tem outra origem anterior, ela é a 

sua própria origem e seu campo de experiência. [MEISTER, 2008, p.59] 
 

Nas redes, a partir desta conjunção entre virtualidade e as condições da web 2.0, 

alteram-se as formas de publicação e qualquer indivíduo pode ser autor, produtor, 

formador, organizador e usuário. Os indivíduos colaboram para a organização de 

conteúdo: quanto mais pessoas interagem, mais dinâmico se torna o processo e 

mais próximos estaremos da inteligência coletiva anunciada por Lévy, uma 

inteligência ubíqua, distribuída e gerada a partir das pessoas e suas 

competências.  

 

Diante do contexto as redes sociais tornam-se fontes férteis e indispensáveis para 

a continuidade do processo de formação, ou seja, para a educação ao longo da 

vida [Lifelong learning]. A possibilidade de encontrar comunidades colaborativas e 

conteúdos espalhados por uma infinidade de dispositivos facilita para que o 

sujeito organize e aceda à formação ao longo da vida, a partir do conceito de 

“Aprendizagem ampliada” ou “u-learning [aprendizagem universal]31” realizada 

pelo indivíduo em novo cenário formativo, tendo como suporte a tecnologia 

acessível em qualquer lugar e desde qualquer dispositivo eletrônico [GOMEZ 

FERNANDEZ, 2009]. 

O que se vislumbra num futuro próximo é que a Educação formal seja 
apenas uma das práticas sociais de que nos utilizaremos para favorecer 
os processos de desenvolvimento e socialização das novas gerações. A 
educação formal será uma parte da educação num sentido mais amplo. 
Os sujeitos buscarão completar a sua formação ao longo da vida de 
forma autônoma em espaços virtuais colaborativos, redes sociais, 
comunidades de aprendizagem/prática, com outros sujeitos e agentes 
educativos que operam em diferentes cenários. [PEÑA; MEISTER; 
BILATTO, 2010] 

                                                             
31

 U-learning, aprendizagem universal, aprendizagem ubíqua [ubiquitous learning] segundo Gomez Fernandez [2009], 
possibilita, através de meios telemáticos acessíveis, desenvolver projetos formativos a qualquer tempo e lugar, praticando 
e aprendendo a partir da experiência, tomando decisões, avaliando resultados e conhecimentos adquiridos, exercitando as 
diversas formas de retenção do conhecimento [ler, ouvir, ver, falar e fazer/praticar] no processo de aprendizagem.  
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Como redes sociais são, segundo CASTELLS [2009, p. 20], estruturas de 

comunicação, este caráter pode nos ajudar a compreender a velocidade e a 

natureza do conhecimento neste processo de permeabilidade entre as estruturas 

comunicativa e do conhecimento. Neste sentido falamos de um 

conhecimento no tempo de sua relevância?  

 

“Com a chegada da tecnologia digital, a realidade pode ser [re] construída, sem 

que necessariamente o resultado deva corresponder a um modelo originário, 

extraído da realidade percebida.” [MONEREO e POZO, 2010, p.100]. Esta natureza das 

redes nos indica a impossibilidade da circunscrição em um território definido, as 

margens, as bordas, as fronteiras são linhas simbólicas mais ligadas ao sentido 

de permanência que a uma divisão territorial. Mais uma indicação de localização e 

referência, do que de lugar. As redes são sobrepostas, permeadas, conjugadas, 

sempre em trânsito, ou seja, no seu constante movimento onde cada nodo 

fricciona e se conecta ao outro de diferentes maneiras, em tempos diversos. Uma 

hiperpermeabilidade que não se define apenas pelos pontos e conexões, mas 

também pelos fluxos, pelos espaços, pela interatividade, pelos códigos ofertados, 

pelos atores em sua mobilidade e pelas relações promovidas. 

 

Em uma aproximação interdisciplinar, podemos entender a rede como uma 

relação onde nodos são conectados a outros nodos por linhas que resultam em 

uma matriz de linhas e pontos32. Quando acrescentamos à rede a palavra social, 

enveredamos para a conexão entre pessoas em suas práticas sociais e culturais.  

                                                             
32

 Sob a perspectiva da matemática, o conceito de rede está enraizado no chamado “Problema das pontes” de Königsberg . 
Em 1736, Leonard Euler [matemático e físico suíço – 1707 – 1783] ficou interessado em resolver o enigma popular sobre 
se era possível atravessar todas as sete pontes sobre o rio Pregel na cidade de Königsberg na antiga Prússia [hoje 
chamada Kaliningrad e em território russo] passando apenas uma vez por cada borda. Para provar esta impossibilidade 
Euler utiliza um graph – um objeto da matemática que é constituído de pontos [vértices ou nodos] e linhas [aresta/borda ou 
link]. Este objeto abstrai toda e qualquer informação que não seja a da conectividade. 

   

  
Figura 03. The Königsberg bridges 
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A partir de diferentes idiomas, a genealogia histórica da palavra ‘social’ é 
interpretada primeiro como seguir alguém, então pertencer e se aliar, e, 
finalmente, ter algo em comum. O significado seguinte do ‘social’ é ter 
uma participação em uma empresa comercial. ‘Social’ como em contrato 
social é uma invenção de Rousseau. ‘Social’ como problemas sociais, a 
questão social, é uma invenção do século XIX. [LATOUR, 2005, p.6]

33
 

 

Quando baseada na web, vamos encontrar as denominadas mídias sociais, 

campo por excelência das redes sociais virtuais. Segundo HANSEN [2011], mídias 

sociais são tecnologias online que suportam interação social entre pessoas, 

proporcionando criação e compartilhamento pelos usuários. Na mesma direção, 

KAPLAN E HAENLEIN [2009, p.61] a definem como: “Em nossa visão - e como é 

usada aqui – Mídia Social é um grupo de aplicações baseadas na internet 

construída nas bases ideológicas e tecnológicas da WEB 2.0, e permite a criação 

e a troca de Conteúdo Gerado por Usuário.”34 

 

As diferentes perspectivas sobre as redes sociais virtuais baseadas em mídias 

sociais são permeadas pela comunicação, em um típico jogo de tensões entre 

estruturas e culturas, onde somos criadores, emissores e receptores de 

mensagens. Neste contexto podem emergir as condições para processos de 

aprendizagem e produção de conhecimento baseados em interatividade e 

inteligência coletiva. “[...] sua tese [de Barry Wellman]35 de que cada indivíduo tem 

sua própria ‘comunidade’, constituída daqueles com quem o indivíduo está 

socialmente conectado.”  [SCOTT; CARRIGNGTON, 2011, p. 2]
36 

 

Sob a perspectiva de rede social, Marin e Wellman definem a rede social como 

sendo “um conjunto de nodos relevantes socialmente conectados por uma ou 

                                                                                                                                                                                         
A partir deste objeto ele demonstra que não é possível ter um caminho que atravesse cada borda apenas uma vez, sendo 
necessários ao menos dois pontos na rede com um número singular de linhas ligadas. Temos então a rede: pontos e linhas 
que os conectam. Este teorema de Euler é considerado o princípio do campo da matemática conhecido como “Graph 
theory”. Esta teoria encontra acolhimento em outras áreas além da matemática, especialmente no campo da física com a 
“Nova teoria das redes” [Barabási, Newman, Watts e Strogatz], na aproximação de alguns destes pesquisadores [Watts, 
Strogatz] com a sociologia através da teoria da análise das redes sociais [SNA], no conectivismo [Siemens, Downes] que 
por sua vez busca vizinhanças também na “Teoria da complexidade” [Morin]. 
33

 From the different languages, the historical genealogy of the word ‘social’ is construed first as following someone, then 
enrolling and allying, and, lastly, having something in common. The next meaning of social is to have a share in a 
commercial undertaking. ‘Social’ as inthe social contract is Rousseau’s invention. ‘Social’ as in social problems, the social 
question, is a nineteenth-century innovation. Tradução livre da autora. 
34

 In our view–—and as used herein–—Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological 
and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content. Tradução 
livre da autora. 
35

 Informação inserida pela autora. 
36

 [...] his thesis was that each individual has his or her own "community", consisting of those to whom the individual is 
socially connected. Tradução livre da autora. 
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mais relações” [apud SCOTT e CARRINGTON, 2011, p. 2]
37. Os nodos são unidades, os 

membros da rede, os atores, que estão conectados podendo ser pessoas, 

organizações, documentos, páginas da web, países, posições, recursos desde 

que implicados socialmente. Portanto, não é um evento isolado e só pode ser 

analisado na imersão pelos seus poros, pela tecitura em tempo real de onde se 

está e para onde se olha. O que parece transparecer é que os “modelos 

estruturados em um mundo sólido, biocorporal, onde a realidade é dada por 

objetos estáveis, visíveis e comuns [BOCCARA, apud LEÃO, 2005], não se sustentam 

frente ao espaço comunicativo e todas as suas potencialidades”. [MEISTER, 2008, 

p.48]. O processo de comunicação operante na estrutura social construída em 

torno das redes virtuais revela a autonomia de usuários em serem produtores, 

consumidores e modificadores das mensagens, subvertendo papeis e diluindo as 

fronteiras fixas entre especialistas e não especialistas, entre o indivíduo e o 

coletivo, entre o local e global, quebrando barreiras e expondo conflitos.  

 

A horizontalidade proposta pela rede em termos de acesso, distribuição e 

formação não tem âncora na neutralidade, estabilidade ou homogeneidade; ao 

contrário, dá visibilidade às vozes e aos ruídos em constante fricção. 

  

O sistema aberto tem duas consequências apontadas por Morin [2007]: a 
primeira diz que as leis da organização da vida não são de equilíbrio, 
mas de desequilíbrio, recuperado ou compensado, de dinamismo 
estabilizado. A segunda exprime a idéia de que a inteligibilidade do 
sistema deve ser encontrada não apenas no próprio sistema, mas 
também na sua relação com o meio ambiente, e que esta relação não é 
uma simples dependência, mas sim constitutiva do sistema. A realidade 
está, desde então, tanto no elo quanto na distinção entre o sistema 
aberto e seu meio ambiente. [MEISTER, 2008, p.88] 

 

Desse ponto de vista, as redes são estruturas que processam fluxos de 

informação entre nodos, obedecendo a lógicas próprias de um ambiente em 

constante mudança. São uma relação coletiva onde processos intelectuais e das 

experiências são partilhados, em um exercício de criação de vínculos sociais em 

rede. A construção de um contexto segundo o qual emissor e receptor não 

ocupam um espaço fixo, pontos centrais e periféricos são acessados pelos 

                                                             
37

 A social network is a set of socially relevant nodes connected by one or more relations. Tradução livre da autora. 
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participantes por conta de seus centros de interesse, criando o sentido do saber 

[como significado, mas também como direção para localizar o saber]. Resultam 

de negociações sobre significações, do reconhecimento dos acordos pela 

atividade de comunicação que se forma a partir de uma memória dinâmica, 

coletiva, comum e navegável.  

 

Mas redes não têm fronteiras fixas; elas são em aberto e com múltiplas 
bordas, e suas expansões ou contrações dependem da compatibilidade 
ou competição entre interesses e valores programados dentro de cada 
rede e os interesses e valores programados dentro das redes contatadas 
dentro dos seus movimentos expansivos.  [CASTELLS, 2009, p.19] 

 

Neste tempo e espaço abertos o percurso para o conhecimento resulta de uma 

relação fundada em rede de conexões, estratégias e arranjos. Isso pressupõe 

diversidade, adaptabilidade, imersão e relevância para atender a possibilidade de 

formação em qualquer tempo e lugar, a potencialidade da interatividade, da 

colaboração e do compartilhamento. Estamos desta maneira diante do 

reconhecimento das redes sociais virtuais como espaços de criação de 

conhecimento e entendemos esta condição como parte de um processo que 

permanece na rede. Em consonância com as perspectivas do conectivismo, 

falamos de um conhecimento a ser conectado. 

 

Este conhecimento em todos os lugares inclui processos compatíveis também 

com a ideia de uma aprendizagem fora do indivíduo, onde a retenção e a 

recuperação da informação podem acontecer em outros dispositivos que não os 

humanos [organizações, banco de dados, por exemplo] segundo a teoria de 

aprendizagem Conectivista [SIEMENS, 2004; DOWNES, 2012], em consonância com a 

teoria ator-rede [LATOUR, 2005, 2010 LAW, s/d]. Apesar deste cenário, ainda 

encontramos disposição para a repetição de modelos e percebemos que as 

mudanças nos modos de ver e de tomar consciência das coisas sofrem a 

persistência dos modelos mais velhos de percepção, segundo MCLUHAN [1972], 

que também aponta outra dificuldade: a incongruência entre sentidos corpóreos 

que são sistemas abertos em contraposição às extensões dos mesmos sentidos – 

instrumentos e tecnologias - sistemas fechados incapazes de se entrelaçarem 

numa ação recíproca ou de produzirem um estado de consciência coletivo.    
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O conhecimento do qual falamos e as redes sociais apontam em direção ao 

entrelaçamento e a interação. Desta maneira percebemos que o modelo de 

transmissão de informação precisa dar lugar à construção de outras estruturas do 

conhecimento, especialmente quando nos utilizamos dos contextos inerentes ao 

ciberespaço. A relevância desta percepção está em incluir a discussão sobre as 

redes sociais virtuais e o conhecimento neste contexto no âmbito das reflexões 

sobre inteligência coletiva e educação informal. 

 

 

Problema 

 

 

A mobilidade possibilitada pelos dispositivos móveis de acesso a internet, a web 

2.0, a facilidade em produzir imagens, filmes a partir dos nossos aparelhos do 

cotidiano e por fim mídias sociais que permitem a interoperabilidade e a 

interatividade, o acesso aos mais diversos conteúdos em tempo real, entre tantas 

outra formas de comunicação, provocam realidades diversas porém digitalizáveis 

e conectáveis, transformando nosso contexto e cotidiano. Saímos dos espaços 

delimitados para as redes e o ciberespaço. Isso vem transformando o ambiente 

humano contemporâneo [daqueles que têm acesso e também daqueles que não 

têm acesso à internet e aos equipamentos digitais]. Longe de ser uma relação 

neutra, horizontal, sem disputas e conflitos, longe também está de uma 

continuidade ou evolução de sistemas construídos para um mundo onde território, 

distância e tempo são formados em outras condições, pautados por outras 

tecnologias. Mas isso não significa a implosão de um contexto em prol de outro, 

implica sim em diferentes contextos e suas articulações.   

 

Refinando esta perspectiva, passamos a olhar o contexto não apenas como um 

espaço de domínio da comunicação e, no caso das redes, predominantemente 

social. Voltamos as lentes para o caráter agregador das redes e nos perguntamos 

se elas podem se revelar também como um espaço para o conhecimento e para a 

inteligência coletiva.  
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Alguns projetos buscam linguagens para estabelecer rotas para o conhecimento 

disponível na web. São exemplos o The Knowledge Graph38 do Google, que 

trabalha com a ideia de uma internet semântica que revigoraria e refinaria as 

buscas na web, e as pesquisas de Stephen Downes, que trabalha em um 

programa para mapear a rede e seu conhecimento [2012]. O primeiro quer criar 

estruturas mais eficientes para pesquisa, o segundo busca aquilo que já foi 

constituído como conhecimento para mapeá-lo. Uma questão central emerge na 

lacuna entre estas duas propostas: 

 

 Como se configura o conhecimento construído nas redes sociais 

virtuais? 

 O conhecimento construído nas redes sociais pressupõe o 

desenvolvimento da inteligência coletiva? 

 

Diante deste cenário, de estruturas que se reformulam e se reinventam pelas 

relações coletivas, desenhadas nas relações humano-computador, ou melhor, 

humano-digital, onde somos todos agentes inteligentes39, vemos a necessidade 

de criar novos modelos de análise para novas condições propostas pelas mídias 

digitais [SANTAELLA, 2010]. É nesta perspectiva que esta tese vai buscar 

entender a tecitura do conhecimento nas redes sociais como base à inteligência 

coletiva no ciberespaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38

 http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html  
39

 Originalmente agentes inteligentes, na visão de Nicolas Negroponte e Joel Rosney [apud SANTAELLA, 2010] são 
programas que auxiliam as nossas tarefas por meio de filtragem, como, por exemplo, os mecanismos de busca utilizados 
pelo Google.  

http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html
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Fundamentação Teórica 

 
 
 
Para que serve a utopia? 
A utopia está no horizonte, eu sei muito bem que nunca a alcançarei se 
caminho dez passos, ela se distanciará dez passos. Quanto mais a 
busque, menos a encontrarei porque ela vai se distanciando à medida 
que me aproximo. Pois a utopia serve para isto, para caminhar.   

 
Fernando Birri 

40
  

 

 

Esta ideia de horizonte que propicia um caminhar pode ser uma boa metáfora 

para o conhecimento, especialmente neste momento, quando sabemos de 

antemão que não temos como absorver e organizar toda a informação existente, 

todas as fontes de conhecimento disponíveis. E, por outro lado, a velocidade com 

que somos mergulhados neste mar de informações também nos faz ver que o 

tempo de vida deste conhecimento pode ser proporcional a esta velocidade, 

dependendo do espaço e estrutura que ocupe. Maior a velocidade e abundância 

da informação, mais escasso o seu tempo de vida, especialmente dentro das 

redes sociais virtuais, que mesmo não planejadas para serem reconhecidas como 

espaços de conhecimento, acabam por fazer parte da diversidade de suas fontes. 

Neste sentido, nos apropriando das palavras de Birri, pois o conhecimento serve 

para isto, para caminhar. 

 

No estudo sobre o conhecimento nas redes sociais virtuais, o enfoque no mínimo 

interdisciplinar [para não dizer transdisciplinar – onde reconhecemos, segundo 

Maria Cândida Moraes [1997], a interdependência entre vários aspectos da 

realidade] é um caminho necessário. A tecnologia digital nos indica uma profunda 

mudança ofertada por seu contexto, onde passamos todos a ter possibilidade de 

atuar no processo do conhecimento, em diferentes momentos, com diferentes 

papeis. Para gerirmos o grande impacto das tecnologias digitais em relação ao 

conhecimento contemporâneo, percebemos que talvez sejam necessárias 

também outras perspectivas para a sua compreensão, uma vez que foi gerado em 

                                                             
40

 Eduardo Galeano, escritor uruguaio, em uma entrevista comenta a resposta de Fernando Birri [cineasta argentino], com 
quem dividia uma palestra em uma universidade. Ao cineasta foi perguntado, por um estudante, o que era Utopia.  
Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=rpgfaijyMgg&feature=player_embedded       

http://www.youtube.com/watch?v=rpgfaijyMgg&feature=player_embedded
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espaços e tempos não construídos para este fim, mas que tem se tornado cada 

vez mais constante em uma sociedade que torna as margens do trabalho, da 

educação, do lazer cada vez mais diluídas. Falamos de conhecimentos ou do 

movimento do conhecimento para conhecimentos, como assinalado por BURKER 

[2012, p.5], referenciando visões de Drucker e Foucault para pontuar as diversas 

formas e expressões do processo de criação e aquisição de diferentes 

conhecimentos, como explícito e tácito; puro e aplicado; local e universal; e assim 

por diante. 

 

Os desafios iniciais que aqui enfrentamos são o de esclarecer sobre qual 

conhecimento esta tese vai se debruçar e também a relação deste conhecimento 

com a informação, delimitações fundamentais para o desenvolvimento das ideias 

aqui apresentadas. O primeiro ponto importante é identificar o foco: esta tese 

busca entender o conhecimento nas redes sociais virtuais, portanto como 

afirmado anteriormente, redes que se atualizam no ciberespaço quando 

acionadas através da internet e neste momento, especialmente, pela web 2.0. Um 

segundo ponto importante é que falamos de um conhecimento dentro do contexto 

informal, ou seja, que é criado em outros espaços e estruturas que as 

institucionais e não está ancorado em processos estruturados e sistemáticos da 

educação [com intencionalidade educacional]. O terceiro ponto fala de um 

conhecimento em processo, ou seja, a trajetória em direção a sua consumação, 

que envolve criação e aquisição de forma interdependente na relação com o 

mundo. 

 

Tratamos de um conhecimento que é dependente da necessidade da rede em 

sua busca. Podemos dizê-lo como marginal, não no sentido de excluído, mas de 

ocupante de uma terceira margem41, não postulada pelos contornos 

convencionais.  

 

                                                             
41

 Termo cunhado por PEÑA & MEISTER [2010] para definir um novo estado do conhecimento em circunstâncias 
espaciais, estruturais e culturais desencadeadas no ciberespaço, especialmente de caráter aberto. Esta tese se apropria 
deste contexto e inclui as redes sociais virtuais como fundadas neste caráter aberto refletindo sobre as ideias originais ali 
apresentadas. 
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Isto pressupõe diversidade, imersão e relevância para atender à 
emergência do processo epistemológico diante da convergência dos 
meios e da potencialidade da interatividade, da colaboração e 
compartilhamento, em um caminho próprio das relações cognitivas frente 
às estruturas fluidas das arquiteturas e das abordagens não lineares. 
[PEÑA & MEISTER, 2010, p.354] 

 

No quadro que se segue apresentamos as características que interessam a esta 

tese nas margens ocupadas pelos espaços de criação de conhecimento. Não 

pretendemos esgotar os atributos, mas explorar aqueles que podem contribuir 

para a concepção de conhecimento no qual esta pesquisa vai se apoiar. 

 

Atributos Iª Margem 2ª Margem 3ª Margem 

filtro educação formal educação não formal educação informal 
lugar instituição [ocupando 

o espaço físico 
ou espaços virtuais de 
ensino-aprendizagem 
[avea] 

extensão da 
instituição 
ocupa espaços físicos 
[parques, museus, 
teatro, etc.] 
ou espaços virtuais  
de aprendizagem 
[ava] 

na rede 

estrutura Fechada fechada/ semiaberta/ 
aberta 

Aberta 

caráter linear linear/ não linear não linear 
organização mediado pelo 

professor  
mediado pelo 
professor 

indivíduo, ou o grupo 
ou comunidade, ou a 
rede; são curadores 

tempo definido pela 
instituição 

definido pela 
instituição / definido 
pelo aluno 

definido pelo indivíduo 
/ rede 

movimento sistematizado sistematizado/fluxo convergência e 
expansão 

estado de equilíbrio estável estável/ instável complexo/caótico 
 

Tabela 04. Quadro de atributos das margens 

 

 

Neste sentido, ainda em uma concepção muito ampla, podemos esboçar um 

primeiro traço para nos situarmos. Falamos de um conhecimento no estado de 

caos nas redes sociais virtuais [que se atualizam na conexão – nem antes e nem 

depois], não linear e aberto por consequência, onde a organização pressupõe 

curadoria em algum nível [do indivíduo, do grupo ou comunidade, ou da rede] que 

se amplia para além do fluxo de comunicação em uma condição complexa.  
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Complexidade que tem origem, seguindo a visão de Morin, em tecido – 

complexus – que significa o que é tecido junto, torna-se uma condição para as 

redes sociais virtuais e nos impulsiona para um conhecimento descentralizado, 

em constante movimento, e em estado de permanência na rede. “O saber 

prendia-se ao fundamento, hoje se mostra como figura móvel. Tendia para a 

contemplação, para o imutável, ei-lo agora transformando em fluxo, alimentando 

as operações eficazes, ele próprio operação” [LÉVY, 2001, p. 55]. 

 

O que podemos perceber é que, ao longo das diversas transformações de cenário 

derivadas de novas formas de comunicação, de novas tecnologias, de novas 

necessidades dos indivíduos e da sociedade, que geram diferentes relações e 

articulações, estes estados de rompimento nas condições alteram as formas de 

criação e aquisição do conhecimento. Condições lineares criam conhecimentos 

lineares, condições não lineares trazem conhecimentos não lineares, não se 

excluem, mas se complementam. 

 

“O pensamento complexo se forja e se desenvolve no próprio movimento em que 

um novo saber sobre a organização e uma nova organização do saber se 

alimentam um do outro.” [MORIN, 2005, p.457] Isso nos leva de forma relacional à 

ideia de resiliência que indica a capacidade do sistema em manter-se dinâmico, 

sem perder suas características, enquanto absorve diferenças, ruídos, dimensão 

importante das redes e sua auto-organização. Ou ainda, por outro lado, podemos 

entender a resiliência como a forma de o sistema absorver um novo elemento 

dentro do espaço do conhecimento, onde ele é fator propulsor do conhecimento a 

ser conectado [SIEMENS, 2006], dependente da nossa capacidade de aprender 

[BUCKINGHAM SHUM, 2011].  

 

Inúmeras são as maneiras de se olhar para o conhecimento: como processo ou 

produto; como resultado de uma relação histórico-social; vinculado a tecnologias 

de ruptura como a prensa, a eletricidade, o digital; ou a eras como da agricultura, 

industrial, da informação ou do conhecimento. Ligado a estruturas filosóficas 

[epistemologia] e educacionais [pedagogia], e modelos que se complementam ou 
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se que se contestam [paradigmas]. Em função do poder ou da emancipação; a 

partir da sua forma de comunicação, distribuição e fixação; em função de temas e 

processos como quantificação, secularização, profissionalização, especialização, 

democratização, globalização e tecnologização [BURKER, 2012] só para trazer 

algumas possibilidades. E destas diversas perspectivas são cunhadas as 

representações e conceituações que vão sendo reformuladas ao longo do tempo. 

Assim, sem a pretensão de descrever ou relatar as diversas formas de 

conhecimento, vamos nos apropriar de uma visão bastante particular de Pierre 

Lévy, que leva ao que ele chama de espaço do conhecimento, onde fala de um 

conhecimento coletivo, orquestração cultivada nas palavras de BROWN [2011], 

mas que conversa com outras formas de organização temporal como de 

CASTELLS [2006] e MCLUHAN [1972], que articulam formas de conhecimento com 

artefatos tecnológicos. A tecnologia que, ao longo da sua existência, vai alterando 

fortemente a noção de conhecimento é o alfabeto, e por consequência a escrita, 

que provê uma infraestrutura mental [CASTELLS, 2006] que joga luzes sobre um 

conhecimento que então pode ser acumulado, cruzando as fronteiras do tempo e 

do território, mas que também define claramente os valores da escrita e do 

audiovisual neste processo. “A separação do emissor e do receptor, a 

impossibilidade de interagir no contexto para construir um hipertexto comum são 

os principais obstáculos da comunicação escrita” [LÉVY, 2004, p. 55] Contexto que 

se altera radicalmente com o advento do hipertexto e da hipermídia, que integram 

diferentes formas de comunicação em uma rede interativa que explora a 

oralidade, a escrita e o audiovisual.   

 

Ao longo do tempo divisões das formas históricas, culturais, comunicativas, 

produtivas, tecnológicas da humanidade têm nos servido para relatar, orientar, 

organizar e relacionar acontecimentos, alavancar formulações intelectuais e situar 

o homem. Em particular nos interessam os tempos, os espaços, as formas que 

envolvem a ciber circunstância. Castells [2006] postula a organização das 

sociedades em processos estruturados resultantes da produção, experiência e 

poder, trabalhando informacionalismo, industrialismo, capitalismo e estatismo. 

Santaella [2007] refere-se a seis ciclos culturais: oralidade, escrita, impressão, 
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massificação, midiatização e ciber. Lévy [2004] primeiro traz os três tempos do 

espírito: a oralidade primária, a escrita e a informática. Em um segundo momento 

refere-se à construção das formas não apenas pelo seus tempos, mas por seus 

espaços. Assim relaciona quatro tempos e seus espaços: Paleolítico – espaço 

nômade da terra; Neolítico, espaço do território; Revolução Industrial, espaço das 

mercadorias e o tempo Noolítico [idade da pedra do espírito – o silício dos 

microcomputadores e da fibra óptica, em suas palavras], o espaço do saber. [2011] 

A terra é o espaço básico em forma de cosmos, onde o nomadismo imprime ao 

espaço e ao tempo um estado de sempre presente. O território pelo 

assentamento do homem: a agricultura, a cidade, o Estado e a escrita 

determinam novos desenhos da civilização e diminuem as margens, a escrita 

separa e potencializa o próprio homem ao permitir o acúmulo de conhecimento. O 

espaço das mercadorias fala da circulação de mercadorias e conhecimentos 

ativada pela flutuação possível pelos adventos do transporte, da prensa, do 

comércio, do capitalismo, da indústria. O espaço do saber seria o espaço 

habitado por intelectuais/imaginantes coletivos “em permanente reconfiguração 

dinâmica.” [ibidem, p. 121]. Este espaço é a priori virtual, na espera da atualização 

no ciberespaço. 

 

A Terra é a frequência básica. O primeiro espaço corresponde 
justamente à instauração de uma velocidade superior à da vida animal: a 
das linguagens, da técnica, da cultura. O Território constrói a primeira 
velocidade perceptível na escala do indivíduo, a das escritas e dos 
impérios, da burocracia e das fronteiras: a lentidão, o longo tempo do 
Território. O Capitalismo inventa a aceleração. Quanto ao espaço do 
saber, ele se elabora nos confins do “tempo real”, além de “direto”. E as 
quatro velocidades, as quatro frequências coexistem. [ibidem, p.128] 

 

Vamos nos ancorar nos espaços da mercadoria e do saber para prosseguirmos, 

sabendo de antemão que cada espaço desenvolve suas formas de criação, 

circulação, compartilhamento e aquisição de conhecimento. O que pudemos 

perceber é que no tempo e espaço das mercadorias, temos um conhecimento 

expresso de forma linear, fundado na escrita, que possibilita seu acúmulo, sua 

circulação e comunicação para além das fronteiras de onde foi criado. Separam 

indivíduos e contextos. As metáforas lineares da informação e conhecimento, 

sistemas fechados que se comunicam com o ambiente, incluem pirâmide do 
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conhecimento [URDANETA apud OKADA, 2002], espiral do conhecimento [NONAKA e 

TAKEUCHI,  1995 apud LITTLE and RAY, 2005], circularidade do conhecimento [VARELLA 

e MATURANA, 1995]. Todas de alguma forma tratam de um conhecimento como 

vetor, transmitido de um ponto para outro, seja na sua aprendizagem, seja na sua 

comunicação. Estão contidos naquilo que chamamos de primeira e segunda 

margens. Podemos ainda dizer que neste espaço florescem relações vetoriais 

entre os sujeitos [S] e objetos [O] na construção de conhecimento, equações de 

modelos epistemológicos como as apresentadas no quadro comparativo de 

Fernando Becker42, do qual destacamos: 

  

  
Empirismo 
relação do objeto para o sujeito, o meio age sobre o sujeito. 
 

 

Apriorismo 
O objeto não influencia o sujeito, este age sobre o primeiro.  

 

Construtivismo  
Objeto e sujeito interagem na construção do conhecimento. 

 

Ainda dentro deste contexto podemos encontrar aquelas que tratam da passagem 

para os processos não lineares, sistemas abertos já pautados pelas articulações 

em várias direções e diversas pelo hipertexto, complexidade e  caos, mas que 

ainda carregam marcas do espaço das mercadorias, o vetor: rizoma [DELEUZE e 

GUATARRI, 2007], sistemas ecológicos [CAPRA, 1966]. E por fim as metáforas não 

lineares, do ciberespaço, aberto, onde as direções são substituídas por camadas 

que se permeiam em diversas realidades, onde a rede tem sido a metáfora.  

 

Isto se torna particularmente interessante, na perspectiva desta tese. Podemos 

pensar que em modelos não lineares e não vetoriais do conhecimento a relação 

entre sujeitos e objetos pode se estabelecer em outras condições, instaladas no 

espaço do saber.  

                                                             
42

 Disponível http://www.slideshare.net/familiaestagio/modelos-epistemolgicos-competncias4-pilares  

http://www.slideshare.net/familiaestagio/modelos-epistemolgicos-competncias4-pilares
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Outra reflexão a nos ajudar neste percurso trata sobre a quebra da dicotomia 

entre emissor-receptor nas redes sociais virtuais. O mesmo caráter vetorial de 

organização e estrutura foi valorizado na relação com a informação e a 

comunicação através da linearidade entre emissor, meio e receptor, determinando 

inclusive a representação de fluxo, como o caminho entre dois pontos. A 

representação matemática da informação [Modelo de Shannon e Weaver43], a 

mídia de massa, são exemplos desta relação em campos diferentes da teoria da 

comunicação: uma mesma informação gerada por um emissor é transmitida, 

enviada para um ou mais receptores, que não tem como desmembrar, reorganizar 

ou reformular a informação, podendo apenas recebê-la, sujeitos a ruídos e 

perdas. Estas relações devem ser repensadas a partir da web 2.0 e das redes 

sociais virtuais, uma vez que nelas podemos ser emissores e receptores/ autores 

e leitores/ aprendizes e curadores. E quando nos referimos a nós, não falamos 

apenas dos indivíduos, mas também dos mecanismos, estruturas, redes, objetos. 

 

Quando fazemos uma pesquisa no Google, por exemplo, é um mecanismo de 

busca que nos fornece a informação. Quando somos rastreados e encontrados 

por uma rede a qual pertencemos para confirmar uma informação, tanto a busca, 

como o rastreamento quanto à questão foram entregues por um mecanismo. São 

estruturas e agentes inteligentes em associação com o sujeito. O que temos aqui 

é uma simbiose44 que acaba por criar uma nova condição. Esta simbiose resulta 

também da natureza colaborativa do indivíduo, que no seu sentido mais 

elementar pode se mostrar no ato de estar na rede e traz a ideia de que 

conhecimentos podem ser criados através da conversação, entre pessoas, mas 

também entre documentos ou pessoas e documentos, em um cruzamento por 

espaços, tempos e grupos. 

 

 

                                                             
43

 Modelo criado por Claude Shannon e Warren Weaver em 1948/49 dentro da teoria matemática da comunicação [ou 
informação] e que se ocupa da forma das mensagens e quantidade de informação transmitida. A comunicação, por 
consequência, deve ser pensada como um sistema de transmissão em linha que envolve a fonte de informação, a 
mensagem, o transmissor, o canal, o receptor e o destinatário, além das fontes de ruído.  
44

 Simbiose é “a tendência de diferentes organismos para viver em estreita associação uns com os outros e, com 
frequência, dentro uns dos outros, como as bactérias em nossos intestinos” [MARGULIS apud FRANCO, p. 68, 2002]. 
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Por sua vez, DRETSKE [1981] nos oferta uma visão bastante particular da relação 

conhecimento e informação, mas que nos é muito útil para observarmos a criação 

e aquisição de conhecimento como um processo, onde ao mesmo tempo em que 

o criamos também o absorvemos, em um espaço de tempo muito pequeno. “Uma 

teoria genuína da informação deveria ser uma teoria sobre o conteúdo de nossas 

mensagens, não uma teoria sobre a forma em que este conteúdo é encapsulado.” 

[ibidem, p. 40]45 Neste sentido a informação é um bem capaz de produzir 

conhecimento, uma vez que o que sinal carrega é o que podemos aprender sobre 

ele, dando-nos suporte como peça relevante do  processo. Em sua perspectiva, 

conhecimento é resultado de informação produzida a partir do reconhecimento do 

seu contexto pelo indivíduo apoiado em suas crenças. 

 

Na sua concepção de uma informação imprescindível, nos sugere que esta 

informação contém uma estrutura sintática, mas também semântica, dotada de 

crença e significado. Neste sentido afasta-se da teoria matemática da informação 

que trata da leitura do sinal de forma isolada e autônoma em relação ao 

significado,46 trazendo o foco para o seu fluxo.  

 

Porém Dretske não se afasta do olhar cartesiano, dividindo em partes o processo 

comunicacional para a sua análise, reduzindo sua complexidade. Não nos cabe 

aqui discutir esta questão, o que emprestamos de suas concepções é a ideia de 

que em uma informação disponibilizada pode haver um “núcleo” [na falta de uma 

palavra melhor] imprescindível para a compreensão da mensagem. Pela nossa 

perspectiva podemos dizer que a existência deste “núcleo” pode tornar a 

informação parte do processo de conhecimento pelo seu caráter de ruptura. A 

informação, portanto, torna-se menos um sinal conduzido por um canal, em um 

sistema de comunicação, e mais um agente do processo de conhecimento 

quando a percebemos como elemento de ruptura, que gera instabilidade no 

sistema pela sua inserção, mas também pelo seu conteúdo, que aporta uma nova 

perspectiva. Ou seja, a Informação como diferença efetiva [CAPRA interpretando 

                                                             
45

 A genuine theory of information would be a theory about the content of our messages, not a theory about the form in 
which this content is embodied. Tradução livre da autora. 
46

 “O problema fundamental da comunicação é que o que é reproduzido em um ponto deve ser uma mensagem exata ou 
aproximadamente exata quando selecionada em outro ponto.”  [SHANNON, 1948, p.1]. 
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Bateson, 1996] colabora com o modo de fazer das distinções a fonte de criação 

de um mundo [MATURANA e VARELA, 1995], expandindo, assim, a ideia propagada 

por Dretske da informação como agente semântico de conhecimento. Trata-se por 

esta perspectiva de um conhecimento “gerado por uma teia infinita de padrões 

interconexos” [CAPRA, 1996, p. 40], onde todas as concepções e teorias são 

limitadas e aproximadas [ibidem].  

 

As fronteiras entre as formas de conhecimento são diluídas em função da 

coexistência e interatividade, tornando ainda mais difícil o consenso em torno das 

concepções sobre o que é conhecimento. “A solução, como todas as soluções de 

aparentes contradições, consiste em sair do plano das posições e mudar a 

natureza da pergunta, passando para um contexto mais abrangente.” [VARELA e 

MATURANA, 1995, p.165] 

 

O conhecimento nas redes sociais virtuais é um conhecimento 

próprio da rede? Esta talvez seja nossa pergunta mais abrangente, seguindo 

o conselho de Maturana e Varela. O que nos chama a atenção é o constante 

estado de ruptura dos tempos – oral, escrito, da informática. Dos tempos 

tecnológicos – Paleolítico, Neolítico, Revolução Industrial, Noolítico. Dos espaços 

– do geográfico para o cartográfico; da linearidade para o circular, espiral, rizoma 

e para a não linearidade; do texto para o hipertexto; do conhecimento individual 

para o coletivo. 

 

Nesta direção podemos dizer que o conhecimento como processo nas redes é a 

ruptura de uma condição estável [conhecimento] em busca de conexão em outra 

estabilidade [em trânsito]. “Antecipando os trabalhos de Ilya Prigogine, Bogdanov 

mostra como a crise organizacional se manifesta como uma ruptura do equilíbrio 

sistêmico existente e, ao mesmo tempo, representa uma transição organizacional 

para um novo estado de equilíbrio.” [CAPRA, 1996, p. 42] Esta ruptura se dá pelas 

relevâncias e irrelevâncias que tornam os sujeitos instáveis [pela relação com o 

meio, com os fluxos, com os espaços e as conexões] no espaço de tempo 

acelerado.  
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Entendemos, neste sentido, o conhecimento como um processo de apropriação 

significativa da informação que opera transformações na nossa relação com o 

mundo. Nas redes sociais virtuais o colocamos, a partir desta concepção, como 

um processo de tecitura que articula de forma significativa e de maneira não linear 

as informações em dependência das interações e conexões a serem ativadas 

pela relevância, revelando processos de inteligências coletivas, no tempo 

presente. 

 

Collective Spirit47: como um barco apresentou os humanos aos humanos 48 

 

Collective Spirit [Espírito Coletivo] é um barco que foi construído com pedaços de 

madeira de todos os tipos [partes de mobília, cabides, brinquedos são alguns 

exemplos] doados por pessoas. Foi um projeto - The Long Twin boat - 

desenvolvido para as Olimpíadas de Londres, em 2012. Um barco também foi a 

metáfora usada por Pierre Lévy para descrever a inteligência coletiva, onde o 

capitão se vale de informações de outros navegadores, mapas e instrumentos 

para se orientar. Nesta concepção navega nos fluxos, por ainda estar impregnada 

pelos designíos do espaço das mercadorias, lugar de circulação como já 

apontamos, onde o conhecimento é entendido como vetor. 

 

Talvez a ideia de barco, objeto encerrado em si mesmo, mas que conecta pontos 

navegando por fluxos e que se funda em mapas que visualizam aquilo que já foi 

navegado em detrimento daquilo ainda não foi conectado, não seja a melhor 

metáfora para os contextos da inteligência coletiva, mas a sutileza de humanos 

sendo apresentados aos humanos começa a esboçar o seu retrato. Ela é inerente 

à existência humana, tomando formas e escalas variáveis de inteligência e da 

noção de coletivo nos diversos tempos e paisagens históricas, econômicas, 

sociais, técnicas e científicas do homem.  

 

 

                                                             
47

 The Long Twin boat project http://www.theboatproject.com/  
48

 How a boat had introduced human to human. Tradução livre da autora.  

http://www.theboatproject.com/
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O que percebemos, em uma imagem ampliada sobre as pesquisas neste campo, 

é a persistência em definir características, comportamentos, padrões para 

sistematizar e construir estruturas de forma generalizada, simplificando sua 

própria origem e as diversas realidades em que pode estar mergulhada como 

processo. Talvez isto tenha origem na perspectiva ampliada que a computação e 

a internet trouxeram para o tema. “Se nós soubéssemos qual o modo de pensar 

que poderia constituir a Inteligência Coletiva, ele disse, nós poderíamos saber 

melhor como construir um sistema computacional que ajudasse no processo. ” 

[ROSSMAN, 2008, p.325].  

 

Por isso pensamos em inteligências coletivas, no plural. Podemos entender a 

inteligência coletiva em uma perspectiva universal, global, como conceito. Como 

processo são várias em articulação. Realizam-se a partir da criação de 

conhecimentos, em diferentes formatos, escalas e contextos. Resultam, aos 

nossos olhos, da interdependência entre a criação de conhecimento, seu 

compartilhamento de forma ubíqua no tempo presente [o que Lévy chama de 

tempo real], que gera uma memória coletiva também do tempo presente, ou seja, 

do tempo que está disponível por visibilidade ou conexão. Resulta, 

consequentemente, da interatividade, das conexões estabelecidas, das 

linguagens e dos tecidos que se formam. Temos tantas inteligências coletivas 

quanto necessárias. 

 

São nestas perspectivas do conhecimento e da inteligência coletiva, em 

consonância com as teorias da complexidade, que esta tese vai se apoiar. São 

teorias de diferentes campos tecidas ao longo da reflexão e da pesquisa de 

campo. Não se trata de refutar ou provar os pressupostos teóricos, mas torná-los 

parte do processo de investigação. 
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A  
  cultura da interatividade 

[complexidade e caos em tempo real]  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
É quando, descobrindo seus móbiles de ritmo livre, transforma o 
movimento enquadrado que fornece o motor em movimento 
indeterminado, em elemento musical - uma sucessão no espaço e no 
tempo, como uma escala; arquitetura de acordes, que traçam no espaço 
um puro arabesco musical, de natureza, pois abstrata e formal.  

 
Mário Pedrosa  

Calder, escultor de cataventos  
[SARAIVA, 2006, p.47]  
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A proposição de estabilidade e mobilidade, inspirada na obra de Alexandre 

Calder49, antes de expressar uma tensão entre forças, apresenta uma articulação 

que constitui o movimento [e inclui esta tensão]. Esta relação dinâmica em 

constante reorganização e interdependência é uma alegoria, uma metáfora, das 

vias que aqui tomaremos para trabalhar a construção do conceito da cultura da 

interatividade.  

 

Quatro perspectivas nos colocam eixos para esta construção: espaço móvel 

[transitório e interativo], signos mutantes [o sujeito constroi a mídia], 

conhecimentos e conhecedores coletivos inteligentes [aprendizagem 

desterritorializada e interativa] e sujeito [curador do próprio conhecimento]. Esses 

eixos não se configuram como subcapítulos, mas como vetores orientadores das 

discussões aqui apresentadas, que são constituídos e aprofundados ao longo 

desta análise. 

 

Em um exercício constante de não linearidade, na dinâmica proposta para esta 

tese, as estruturas e significados culturais vão se colocando em relação à 

comunicação própria as mesmas culturas em busca da construção de um corpus 

que integra e nos faz compreender a concepção de conhecimento livre, em fluxo 

e como se dá o conceito de aprendizagem colaborativa, informal e livre no campo 

das redes sociais virtuais. Hoje a imagem que emerge desta ressignificância 

social é a de uma sociedade colaborativa que se constroi a partir da 

interatividade, onde redes sociais virtuais são pontos de convergência e expansão 

da desterritorialização. “[...] em qualquer meio ou estrutura existe o que Kenneth 

Bouling chama de ‘limite de ruptura’, no qual o sistema se transforma em outro ou 

atravessa um ponto irreversível em seu processo dinâmico." [MCLUHAN, 2011, p.56]  

 

A cultura permeada pela comunicação forjada em um único sentido, de baixa 

participação e interatividade, no modelo clássico de emissor, mensagem e 

receptor [como o modelo de Shannon e Weaver de comunicação na imagem a 

seguir sintetiza], estabelecida como comunicação de massa, encontra suas bases 

                                                             
49

 Alexandre Calder, escultor e artista plástico americano [1898-1976]. 
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de cunho social e cultural na relação primária da escrita e da criação do alfabeto, 

como verdadeira preservação do pensamento e da fala.   

 

Figura 04. Modelo de Shannon e Weaver [Teoria matemática da comunicação, Universidade de Illinois, 1949] 

 

Este sistema de código estandardizado [ou de conhecimento geral] gera um efeito 

vertical e acumulativo capaz de permitir às novas gerações partir do trabalho 

intelectual das gerações anteriores, tornando o conhecimento acessível pela 

fixação da informação e pela separação de tempo entre a emissão e a recepção 

da mensagem.  

 

Esta relação se intensifica com prensa de Gutemberg,50 que insere contornos de 

uniformidade e repetibilidade à comunicação, estabelecendo de forma clara quem 

produz e quem recebe o conteúdo. Neste sentido percebemos, seguindo o 

pensamento de McLuham que nos diz que “a linguagem projeta e amplia o 

homem, mas também divide as suas faculdades” [2011, p.97], uma dissociação 

analítica dos sentidos e das funções. Esta realidade gera uma fragmentação da 

experiência em unidades uniformes que promovem ações e mudanças mais 

rápidas e determinam um conhecimento aplicado. “A civilização se baseia na 

alfabetização porque esta é um processamento uniforme de uma cultura pelo 

sentido da visão, projetado no espaço e no tempo pelo alfabeto.” [MCLUHAM, 2011, 

p.105] Sistemas visam a espaço e objetos duráveis, pontos de referência fixos. 

                                                             
50

 Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg - inventor e gráfico alemão que introduziu a forma moderna de 
impressão de livros através da impressão com  tipos mecânicos móveis em uma prensa. 
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Produz tempo com o espaço – a escrita dura perpetua o discurso, determinando o 

tempo linear da história. 

 

Neste contexto são reforçadas as comunicações de um para muitos e abre-se 

espaço para a comunicação de massa, através de tecnologias de mediação 

específicas, onde uma única mensagem é dirigida e disseminada para um grande 

grupo de receptores passivos.  

 

 

 
Figura 05. Gráfico baseado em apresentação de Charlene Li que demonstra a relação de público e criação de conteúdo. 

 

Isso gera, como nos mostra a pirâmide acima [baseada nos estudos proferidos 

por Charlene Li51], uma dificuldade inicial de adaptação a novas circunstâncias de 

comunicação que levam a uma autonomia comunicativa [CARDOSO, 2007], segundo 

uma lógica hipertextual que articula as diversas matrizes – verbal, visual e sonora 

– com o conceito de fluxo e da comunicação interpessoal. Indica o conflito entre 

uma estrutura centrada que se utiliza de ferramentas de transporte, 

armazenamento e construção da memória a qual distancia os interagentes e uma 

estrutura onde a interação [em vários níveis – permeabilidade por frequência, 

alcance e significância] se torna agente de construção desta estrutura de caráter 

dinâmico, flexível e do tempo presente. 

 

                                                             
51

 Charlene Li é especialista em mídias sociais e tecnologias, consultora em estratégia, tecnologias sociais, mídia interativa. 
Gráfico apresentado na palestra proferida no SXSW Interactive Festival, 2010. 
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Tanto a prensa tipográfica quanto o correio revolucionaram a sociedade 
do momento e estão na base da progressiva industrialização da 
economia, da migração urbana e da formação de uma sociedade de 
massas. [COLL e MONEREO, 2010, p.18]  

 

Dentro desta hegemonia do texto, o saber fixado e o seu ensino são centrados na 

mente alfabetizada, ou seja, na compreensão dos conteúdos de maneira 

significativa para utilizá-los [ibidem] e as tecnologias da informação e 

comunicação atuam para representar e transmitir informação através de um 

sistema de signos. Sistemas analógicos de comunicação (telégrafo/ telefone/ 

rádio/ televisão) possibilitam a quebra das barreiras espaciais, mas os territórios 

mantêm suas circunscrições onde, lembrando Pierre Lévy [2011], são construídas 

epistemologias por paradigmas – tempo territorial que busca a enciclopédia, a 

geometria e a escrita de ontologias. Em uma breve leitura dos espaços de 

produção do saber, entendemos que a escola tem tempo e lugar delimitados. 

Nela o conhecimento se solidifica principalmente pela contenção da escrita, de 

caráter científico e de olhar distanciado, especialmente relacionado ao poder. “O 

discurso é, portanto, mais do que simples [e neutro na transmissão de uma 

mensagem]. É também a promulgação de uma relação de força”.  [BOIS, et al., 2005, 

p.41] Assim encontramos a narrativa [dos fatos] e o discurso [proferido pelo 

professor] como formadores de uma supraestrutura das práticas culturais contidas 

pela formalização de uma moldura. São testemunhas e coautores deste processo, 

a própria arquitetura da sala de aula e a constituição do conhecimento em 

estrutura disciplinar que busca promover a alfabetização gráfica e visual. A 

moldura estabelece limites, distanciamento, circulações predefinidas e quase 

nenhuma interação, construindo mediações delimitadas em interfaces previsíveis 

a partir de modalidades visuais de continuidade, uniformidade e conexão tanto na 

organização do tempo quanto na do espaço. Mesmo ao usar os meios de 

comunicação que envolvem broadcasting52, de forma circular, onde temos a 

possibilidade do simultâneo (ao vivo) e sem filtros e mediações posteriores, a 

programação define um discurso contínuo, em fluxo. Nos processos do 

                                                             
52

 Broadcasting define-se como processo que transmite ou difunde determinada informação através do envio para muitos 
receptores ao mesmo tempo [rádio, tv, por exemplo]. 
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conhecimento que envolvem as relações com o virtual,53 tornam-se mais 

complexas as relações com o quadro e a mediação. Rompendo com o primeiro, 

rompe-se com a lógica da escrita para trabalhar a do hipertexto, da hipermídia e 

da rede, são multiplicidades de planos em estado crescente, dependentes do ato 

de mediação. Em um jogo interativo, que busca na mediação do outro a 

sustentabilidade da própria conexão – o par desenvolvido e, portanto, mediador 

do conhecimento pode ser múltiplo, sujeito ou objeto, de acordo com as 

circunstâncias. 

 

Além disso, um novo sistema de comunicação que fala 
cada vez mais uma língua universal digital tanto está 
promovendo a integração global da produção e 
distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura 
como os personalizando ao gosto das identidades e 
humores dos indivíduos [CASTELLS, 2006, p.40] 

 

A mudança nos modos de ver e de tomar consciência das coisas está em 

constante relação de forças com a persistência dos modelos mais velhos de 

percepção, que na visão de MCLUHAM [1972] denotam, como já apontamos, uma 

tradução racional dos sentidos que desemboca em sistemas fechados. As 

extensões dos sentidos – instrumentos e tecnologias – são sistemas fechados 

incapazes de se entrelaçarem numa ação recíproca ou de produzirem um estado 

de consciência coletivo por determinarem um embate com os sentidos corpóreos 

denominados como sistemas abertos. Neste sentido, as redes sociais virtuais 

começam a esboçar uma aproximação entre instrumentos e tecnologias que 

possibilitam sistemas mais abertos [na crítica de MCLUHAM [2011], as extensões 

do homem normalmente são sistemas fechados] e sistemas abertos naturais 

                                                             
53

 A palavra “virtual” surge no século XVIII para descrever a imagem refratada e refletida de um objeto no campo da óptica. 
No século XIX é criado por físicos o conceito de “velocidade virtual de partículas” (subatômicas). Nos anos 70 chega à 
informática pelas mãos da IBM por meio de um produto-conceito chamado “memória virtual”, porém ganha o status que 
tem hoje quando do desenvolvimento de mundos artificiais a partir de imagens de síntese, segundo a qual podemos vestir 
capacete e luvas e vivenciar uma situação única de imagens e sons. Para explicar este universo do mundo virtual, Pierre 
Lévy [2001] nos coloca sua perspectiva a partir da raiz da palavra: virtus, que significa força, potência, virtualis e, por fim, 
virtual. A partir desse conjunto define virtual como o que existe em potência e não no ato, latente. Essa concepção inclui 
como resposta a atualização, que exibe uma solução a um problema que não estava no enunciado, a invenção da 
resposta. Não é um antagonismo, de um lado virtual e do outro atual, e sim um estado de relação. Explicando melhor, é 
uma solução gerada a partir de um problema inicial, mas cuja resposta não recai sobre esse problema e sim sobre um 
enunciado novo, a partir de uma configuração dinâmica de forças e finalidades, que se formalizam em novas idéias e 
qualidades que alimentam o virtual. Se fosse uma resposta imediata a um problema inicial teríamos uma relação de causa 
e efeito que desemboca no real. Ele existe a partir das possibilidades, o atual responde ao virtual, sem nenhuma 
semelhança entre os dois. [MEISTER, 2008, p.57] 
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criados a partir dos sentidos corpóreos. Neste viés podemos pensar na 

inteligência coletiva que cria estruturas horizontais [LÉVY, 2011], em uma sociedade 

em rede [CASTELLS, 2006], em uma nova ciência das redes [BARABÁSI, 2002], 

[STROGATZ,1994], [WATTS, 2004], sobre a teoria Ator-rede [LATOUR, 2010] para 

delinear a concepção de uma cultura da interatividade e perceber que esta 

membrana cultural permeia a sociedade, mas não a define porque age sobre 

graus distintos de comportamento interativo, cultural e social. Mais ainda, 

seguindo SLOTERDIJK [2006], esta concepção deve falar dos que a ela 

pertencem, falando também dos que a ela não pertencem. Há penetração em 

todos os domínios da atividade humana [CASTELLS, 99, p.68], mas não significa que 

atinge todas as sociedades ou todas as camadas da sociedade de forma 

homogênea. Portanto falamos do homem contemporâneo agindo sobre a 

sociedade e a comunicação contemporâneas, de caráter global e digital, que 

simbolicamente mora em uma estrutura de referência global [CASTELLS, 99, p.449], 

mas neste espectro de sistema aberto encontramos o homem moderno não 

participante [apesar de afetado] deste contexto, que inclui mídias de massa e 

interativa, redes horizontais de comunicação construídas em torno da internet e 

comunicação sem fio - wireless. [CASTELLS, 2009, p. 4.] 

 

Isto poderia ser feito, por exemplo, como se tenta fazer aqui, com a 
ajuda de uma teoria espacial das multiplicidades, que aborda o enigma 
da síntese social com um arsenal situacionista, pluralista, 
associacionista, morfológico e, antes de tudo, psico-topológico dos meios 
de descrição. Ao mesmo pertence a decisão filosófica de conceber a 
unidade como efeito e desencantar com isto qualquer conceito de 
“sociedade” que permita que esta preceda a seus elementos. Isto 
significaria não buscar o modelo na unidade ontológica dos seres vivos 
individualizados [até chegar, acendendo, ao animal-cosmos platônico], 
mas sim na unidade poliperspectivista da situação comum, 
experimentadas por inteligências diversas, mas sempre simbolizada de 
modo diferente. Situações são conglomerados [em outro sentido: redes] 
de atores, configurados reciprocamente, sem que nem sequer um deles, 
por amor ao assim chamado todo, possa sair de sua pele e seu cérebro. 
54

 [SLOTERDIJK, 2006, p.224] 

                                                             
54

 Esto podría llevarse a cabo, por ejemplo, como se intenta hacer aquí, con ayuda de uma teoría espacial de las 
multiplicidades, que aborda el enigma de la síntesis social con un arsenal situacionista, pluralista, associacionista, 
morfológico y, ante todo, psico-topológico de medios de descripción. A ello pertenece la decisión filosófica de concebir la 
unidad como efecto, y desencantar, con ello, cualquier concepto de “sociedad” que permita que ésta preceda a sus 
elementos. Esto significaría no buscar ya su modelo en la unidad ontológica de los seres vivos individuados [hasta llegar, 
ascendiendo, al animal-cosmos platónico], sino en la unidad poliperspectivista de la situación común, vivida a la vez por 
inteligencias diversas, pero siempre simbolizada de modo diferente. Situaciones son conglomerados [en otro sentido: 
redes] de actores, configurados recíprocamente, sin que ni siquiera uno de ellos, por amor al así llamado todo, pueda salir 
de su piel y su cerebro. Tradução livre da autora. 
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Desta forma incluímos neste estar dentro e estar fora manifestações da sociedade 

que simbolizam momentos históricos tecnológicos diferentes para sua concepção. 

Segundo LEMOS [2005], o desenvolvimento tecnológico sempre esteve imerso no 

imaginário social. Assim ele esboça três grandes fases para a história deste 

desenvolvimento: 

 

 Fase da indiferença: mistura arte, religião, ciência e mito. Segue até a 

Idade Média. 

 Fase do conforto, que inicia a modernidade: a natureza é controlada, o 

corpo está separado da mente. A razão dirige o progresso material da 

humanidade. 

 Fase da ubiquidade: é a fase da pós-modernidade, da comunicação e 

da informação digital. Podemos transgredir o espaço geográfico e o 

tempo linear. 

 

Reconhecemos este espaço da comunicação digital como ciberespaço: um novo 

meio de comunicação baseado na interconexão mundial de computadores, mas 

que inclui as informações ali abrigadas e os seres humanos que nele navegam 

[LÉVY, 2003]. Percebemos três propriedades: a interface, a interatividade e a rede 

de informações.   

 

Neste hipertexto planetário que é o ciberespaço, a prática do espaço 
também é muito interessante. Nesse sentido, podemos aproximar a 
flânerie pelo espaço urbano da navegação hipertextual. A prática do 
cibernauta é muito próxima da flânerie descrita por Baudelaire no século 
XIX. Trata-se, em ambos os processos, de um rearranjo do espaço 
através de um modelo de conexão generalizada, descentralizada cujo 
ponto de partida é constantemente deslocado e atualizado através de 
uma atividade de errância. [LEMOS, 2005, p.124] 

 

A vocação comunicacional desta fase da ubiquidade é estabelecida em um 

contexto de hipertextualidade, no qual de fato o nosso entendimento do tempo se 

traduz como entendimento do movimento no espaço, onde a infraestrutura digital 

dispõe de uma supraestrutura cultural mediada pelo digital, em que centro e 

margem deslocam-se continuamente, provocando rearranjos constantes e 
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instáveis da noção das práticas culturais envolvidas, das linguagens e seus 

códigos, e da própria noção de interatividade, em tempo real. 

 

Os novos sistemas de comunicação deveriam oferecer aos membros de 
uma comunidade os meios de coordenar suas interações no mesmo 
universo virtual de conhecimentos. Não seria tanto o caso de modelar o 
mundo físico comum, mas de permitir aos membros de coletivos mal 
situados interagirem em uma paisagem móvel de significações. 
Acontecimentos, decisões, ações e pessoas estariam situados nos 
mapas dinâmicos de um contexto comum e transformariam 
continuamente o universo virtual em que adquirem sentido. Nessa 
perspectiva, o ciberespaço tornar-se-ia o espaço móvel das interações 
entre conhecimentos e conhecedores de coletivos inteligentes 
desterritorializado [LÉVY, 2011, p.29]. 

 

 

Neste sentido, entendemos a existência da simetria de valores para o sujeito e o 

objeto [ferramentas, produtos, artefatos]. “[...] um entendimento da ação que vê 

objetos como agentes em seu próprio direito – no qual ambos, humanos e 

objetos, são atuantes simultâneos e medeiam as ações de outros.” [SHAFFER e 

CLINTON, 2006, p.3]
55. Esta simetria torna-se importante por contribuir, alargar e 

prover múltiplas formas e representações que atuam sobre problemas complexos 

[ao possibilitar a simultaneidade de representações antes delimitadas em tempo e 

espaço miméticas, simbólicas, teóricas e agora mutantes], ampliando as formas 

de expressão, a experiência sobre o mundo e permitindo às pessoas atuarem 

sobre domínios antes reservados aos especialistas. Isso implica não recriar 

atividades existentes [inclusive na produção do conhecimento], mas criar novas 

que abarquem dinâmicas possíveis a partir desta conjuntura. 

 

O motor cognitivo básico da cultura virtual é a externalização do 
processo simbólico: a instantaneidade de transformações dinâmicas em 
novas ferramentas para pensar. Estas externalizações em mundos 
virtuais torna possível ampliar e recombinar forças físicas e respostas 
como gravidade, agilidade, posição [lugar] para criar novas formas de 
estar no mundo. [SHAFFER e CLINTON, 2006, p.24]

56
 

 

                                                             
55

 [..] an understanding of action that views objects as agents in their own right – in which both humans and objects are 
actants that simultaneously act and mediate the actions of others. Tradução livre da autora.  
56

 The basic cognitive engine of virtual culture is the externalization of symbolic processing: the instantiation of dynamic 
transformations in new tool for thoughts. These externalization in virtual worlds make it possible to extend and recombine 
physical forces and responses such as gravity, agility, and location, to create new ways of being in the world. Tradução livre 
da autora. 
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Na perspectiva da construção de uma inteligência coletiva, proposta por Lévy, 

podemos relatar quatro dimensões que compõem aquilo que chamou de 

macropsiquismo social [inerente à inteligência coletiva e ao ciberespaço] para 

delinearmos esta visão sobre o que ele determina como espaço do saber. [LÉVY, 

2001, p.68]: 

 

 Uma conectividade [ou espaço] em transformação constante, fazendo 

associações, vínculos e caminhos; 

 Uma semiótica que retrata as imagens, os signos de todas as formas e de 

todas as matérias que circulam no espaço das conexões; 

 Uma axiologia ou “valores” que determinam tropismos positivos ou 

negativos, qualidades afetivas associadas às representações ou às zonas 

do espaço psíquico; 

 Uma energética que especifica a força dos afetos ligados às imagens. 

 

Essas dimensões resultam em ações sobre a conectividade, criando, barrando ou 

filtrando as informações; resultam em criação ou modificação das representações, 

imagens, reformulando a linguagem; também resultam em criar, transformar ou 

manter movimentos, valores, os afetos sociais; bem como aumentar, diminuir a 

força dos afetos ligados à representação em curso, em circulação. A riqueza 

social acaba sendo uma dinâmica inerente ao processo de circulação [MEISTER, 

2008]. Dentro deste contexto determinado como cibercultura a co-presença e a 

interação de quaisquer pontos do espaço físico, social ou informacional, são 

ainda, pela ótica de Lévy, pontos determinantes da ideia de inteligência coletiva e 

do espaço do saber, onde supõe prevalecer a economia do conhecimento e das 

qualidades humanas, acolhendo formas de auto-organização e de sociabilidades 

voltadas para a produção de subjetividades. [LÉVY, 2011]. Esta realidade gera 

ambientes de pensamento [sistemas de signos, tecnologias intelectuais], de 

percepção [interfaces], de ação [trabalho a distância], de comunicação [que 

envolve direito de acesso], que se estabelecem como o espaço antropológico da 

inteligência e do saber coletivos: espaço móvel, de interações transitórias entre 

conhecimentos e conhecedores coletivos [inteligentes e desterritorializados]. 
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Neste sentido falamos de um não lugar, espaço que se configura lugar à medida 

que damos a ele significado, mas não necessariamente falamos de uma 

estratégia geográfica. “No futuro, irá tratar-se muito mais de gerenciar processos: 

trajetos e cooperações. As diversas competências adquiridas pelos indivíduos de 

acordo com seus percursos singulares virão alimentar as memórias coletivas.” 

[LÉVY, 2003, p. 174]. 

 

Ampliando esta notação com intrínseca colaboração das configurações culturais 

estabelecidas pelas ferramentas e tecnologias utilizadas na produção de 

informação, comunicação e conhecimento, emprestamos de COLL e MONEREO 

[2010] e LÉVY [2009] três etapas definidoras das tecnologias de informação e 

comunicação: 

 

1. Natural [fisiológico]: onde a linguagem acontece pela fala e pela 

gestualidade para auxiliar a adaptação do homem ao meio diverso e 

hostil. O trabalho coletivo é crucial e a necessidade de comunicação 

clara e eficiente é definitiva. A transmissão oral dependia de os falantes 

coincidirem no tempo e espaço determinando habilidades como 

observação, memória e capacidade de repetição. Podemos dizer que 

falamos do espaço nômade da terra na visão de LÉVY [2011]. 

 

2. Artificial [técnico]: a hegemonia do ser humano se sobrepõe a outras 

espécies. A adaptação da natureza às necessidades humanas se faz 

necessária e cresce a busca pelo registro através de uma memória 

externa que possibilite transmitir e compartilhar - nascimento da escrita 

que separa a produção da apreensão do conhecimento [tempo e 

espaço], organiza-o de forma sistemática, sobrepondo esta forma às da 

cultura oral, organizadas em torno do mítico, das narrativas e dos 

rituais. Esta condição leva ao desenvolvimento do pensamento 

conceitual abstrato. Encontra-se no território e no espaço das 

mercadorias. 
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3. Virtual: a velocidade de transmissão por redes anula o tempo como 

condicionante, estabelece o espaço como fluxo. Pode-se perceber uma 

dissociação entre o tempo pessoal e o tempo de acesso à informação 

comunicada. Ascende ao espaço do saber. 

 

Ao longo deste percurso vai se estabelecendo um pensamento analítico, com 

uma grande dependência da estocagem de dados, em contraposição a uma 

cultura virtual baseada na externalização do processo simbólico, cultura de 

caráter cognitivo [SHAFFER e CLINTON, 2006], com dados em trânsito, em que tempo 

se iguala a espaço, que se iguala, por sua vez, a velocidade.  

 

Nela aplicam-se todos os sistemas culturais de conhecimento [DONALD,1991 apud 

COLL. MONEREO, 2010]: representações miméticas – baseadas em ações 

suspensas e em gestos. Representações simbólicas [linguagem oral] e as 

representações teóricas – sistemas de memórias externas, todas permeadas pela 

produção de suas imagens, nos diversos tempos e sistemas culturais. Agregando 

a estes sistemas a ideia de circularidade da representação [SANTAELLA e NÖTH, 

1988], pelo entendimento de que qualquer imagem ou representação é produto de 

como foi situada, interpretada e usada, o mapa do conhecimento se estabelece 

em uma relação autônoma fundada em rede de conexões.  

 

Emprestamos de Paul Baran57 os princípios que ajudam a estruturar esta rede a 

partir de uma relação conceitual entre redes centralizadas, em um extremo, e 

distribuídas em outro, para aliarmos a concepções das ciências matemáticas, 

biológicas e sociais, em uma razão multidisciplinar, que revelam uma nova ciência 

das redes [BARABÁSI, 2002], [STROGATZ,1994], [WATTS, 2004]. 

 

 

                                                             
57

 Paul Baran, pesquisador da Rand Corporation [1926-2011]. Em 1962, em função de uma eminente guerra nuclear, os 
Estados Unidos buscam uma solução para a sobrevivência das redes de comando e controle. Sob esta premissa oferece-
se uma solução: construir uma rede robusta de comunicação usando redundância e tecnologia digital. Esta ideia 
possibilitou [mesmo não sendo utilizada para o seu objetivo inicial] um sistema de nodos não centralizados que 
continuariam operando mesmo que nodos e ligações houvessem sido destruídas, viabilizado a partir de protocolos de 
transmissão de pacotes de dados [que mais tarde contribui para a criação da World Wide Web]. 
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Os sistemas de comunicação distribuída criados por Baran baseiam-se em três 

tipos de rede: 

 

 Rede centralizada – todos os nodos estão ligados ao centro; desligando o 

centro desligam-se as conexões. 

 Rede descentralizada – possui muitos centros [multicentralizado]. A 

desconexão acontece em um cluster [agrupamento] e não afeta outros. 

 Rede distribuída – nodos se interligam a todos os nodos, dando vários 

acessos diferentes ao mesmo nodo. Quando um acesso é desligado, o 

nodo permanece ativo, podendo ser alcançado por outros caminhos. 

 

 

 

Figura 06. Redes: centralizada, descentralizada e distribuída, Paul Baran [Rand Corporation].  

 

A esta premissa de redes distribuídas [ou mais distribuídas que centralizadas] 

somam-se [já sob a ótica da nova ciência das redes], três perspectivas de 

atuação: 

 

1. As análises de redes sociais. 

2. Redes como estruturas que se desenvolvem. 

3. Redes como sistemas dinâmicos complexos. 
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Isto nos demonstra uma interdependência em que a condição das redes a serem 

analisadas [redes sociais virtuais e não virtuais] é efetivamente dada pela relação 

instaurada entre a própria rede como espaço social, as estruturas estabelecidas 

para a existência da rede e o caráter de fluxo, caos e complexidade inerente ao 

corpus observado. Sob esta ótica, os fenômenos são definidos como: 

 

 Clustering - formação de aglomerados independentemente da vontade das 

pessoas [densidade]. 

 Swarming - capacidade de organização. 

 Small World Phenomenon – quanto maior a conectividade e o grau de 

distribuição da rede social, menor fica o mundo em termos sociais, e ainda 

quanto menor for o campo, mais inovador este campo. 

 

A aceleração de hoje não é uma lenta explosão centrífuga do centro para 
as margens, mas uma implosão imediata e uma interfusão do espaço e 
das funções. Nossa civilização especializada e fragmentada, baseada na 
estrutura centro-margem, subitamente está experimentando uma 
reunificação instantânea de todas as suas partes mecanizadas em um 
todo orgânico. [MCLUHAM, 2011, p.112] 

 

A construção deste mundo-pequeno das redes [Small-World Networks], em uma 

análise proferida por WATTS [2004], nos indica que redes não são completamente 

ordenadas ou randômicas, exibindo propriedades importantes das duas 

condições. Desta maneira podemos perceber uma variação dependente das 

circunstâncias de tempo, espaço e comportamento [adensamento, conectividade, 

organização] em um sistema dinâmico onde o campo é determinado pelas forças. 

Quando ordenada, a rede se torna ampla e altamente aglomerada, no sentido 

oposto, completamente randômico, a rede é pequena e pouco adensada, 

sugerindo que os caminhos são curtos quando o nível de aglomeração e 

adensamento dos nodos da rede é alto. As estruturas podem determinar sérias 

implicações nas dinâmicas coletivas do sistema, resultando em modificações, 

muitas vezes imperceptíveis aos atores com conhecimento apenas local da rede, 

indicando que apenas um pequeno grau de randonismo pode gerar uma rápida 

manifestação epidêmica. Portanto devem incorporar aspectos locais que provem 
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informações e recursos, mas também aspectos globais, que permitem a 

navegação em busca de outras possibilidades em novos espaços ou campos a 

fim de conter ou expandir as manifestações epidêmicas e estabelecer relação 

entre indivíduos e grupos. Os primeiros criam laços como resultado da distância 

entre grupos, a semelhança e afeição, determinando dimensões sociais.  

 

Neste contexto são identificadas três classes de redes [MILO et al., apud WATTS, 

2004]: redes que processam informações, redes que processam energia e aquelas 

que simbolizam comunidades de conhecimento. Torna-se imperiosa a análise 

articulada entre sistemas e estruturas para determinar a escala de liberdade 

envolvida na articulação [geralmente níveis autônomos do sistema gozam de 

maior liberdade de associação do que estruturas básicas de distribuição dos 

fluxos] e o processo dinâmico que rege esta mesma articulação para construir os 

níveis de interação e de agrupamento, bem como a intensidade e o tamanho da 

comunidade, menor o tamanho maior a resistência à desconexão. Assim a noção 

de rede aponta para uma transformação na maneira que a ação é localizada e 

alocada, ou seja, como é distribuída, tornando visível o que é invisível, em uma 

complexa ecologia de atributos [LATOUR, 2010]. Neste sentido absolutamente 

dependente da colaboração para que a distribuição gere movimento, visibilidade e 

significado, uma vez que a rede, quando parte das práticas culturais da 

interatividade, promove modificações em todos os participantes. Nesta direção 

podemos perceber que rede e agentes – sujeitos [atores sociais] e artefatos – 

formam o todo, circulam pelo espaço em fluxo e suas conexões geram 

interatividade entre indivíduos permeados pelos objetos, em uma relação 

interdependente: a interatividade só é possível entre indivíduos em [conjunto com] 

suas redes. 

 

 
A razão é que um determinado indivíduo será definido pela lista de 
outros indivíduos necessários à sua subsistência. Esta é a 
reversibilidade do ator e da rede mencionados anteriormente, ou de 
substância e atributos. Cada indivíduo é parte de uma matriz cujas linhas 
e colunas são dos outros também. [LATOUR, 2010, p.11] 
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Revela-se uma condição, ou pelo menos um estado, em que mais que indivíduos 

[partes] e sociedades [todos], hoje podemos pensar perfis distribuídos que 

transitam por diferentes camadas associativas [coletivas] e nas quais imprimem 

traços, não sendo parte ou todo, mas uma relação dinâmica construída a partir 

das partes e do todo em condições simétricas de valores e sem descontinuidade 

do indivíduo, em função de uma estrutura [LATOUR, 2010] ou em uma relação de 

disputa entre a rede e o ser onde, na mesma cultura, encontramos trajetórias 

tecnológicas diferentes, dependentes do padrão de relacionamento com o Estado 

e a sociedade. [CASTELLS, 2006] Contudo, o que é específico ao modo 

informacional de desenvolvimento é a ação de conhecimento sobre os próprios 

conhecimentos como principal fonte de produtividade [ibidem, p.54]. 

 

Neste entrelaçamento de dimensões diversas, de periferias e centros, 
perdemos as superfícies bidimensionais em razão da articulação dos 
corpos [17], o mapa não é o cenário, nem o contexto, é o próprio 
percurso. Isto reformula as concepções vigentes de internet como meio 
de comunicação, para integrá-la em um estado de ambiência e rede que 
revela um estado de conhecimento. [PEÑA, MEISTER e BILATTO, 2010, 
p.3] 

 

Podemos então construir a cultura da interatividade a partir de um olhar voltado 

para a inteligência coletiva, que ocupa redes mais distribuídas do que 

centralizadas, em função de fluxos de sociabilidades que se constituem em 

função da interatividade, ou melhor, do sujeito interativo, em uma condição não 

linear que remete a condições online [virtual] e off-line, permeando diferentes 

dimensões da ação humana, em diferentes graus de frequência da interatividade, 

levando em conta todos os agentes necessários a esta condição. “O resultado 

final depende de um complexo padrão interativo” [CASTELLS, 2006, p.43]. 

 
 
A palavra interatividade está nas vizinhanças semânticas das palavras 
ação, agenciamento, correlação e cooperação, das quais empresta seus 
significados. Na ligação com o termo ação, a interatividade adquire o 
sentido de operação, trabalho e evolução. Da sua ligação com 
agenciamento vem o sentido de intertrabalho. Na vizinhança com o 
termo correlação, a interatividade ganha o sentido de influência mútua e 
com o termo cooperação adquire os sentidos de contribuição, co-
agenciamento, sinergia e simbiose. [SANTAELLA, 2004, p. 153] 
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Percebemos a interdependência daquilo que denominamos cultura da 

interatividade de processos próprios das redes sociais e que são amplamente 

potencializados e reformulados em uma relação de emergência que atribui a 

condição da velocidade ao binômio tempo e espaço quando nos referimos às 

redes sociais virtuais [como nodo inicial, mas não necessariamente circunscrito a 

ele]. Entendemos que a tecnologia não determina a sociedade: incorpora-a. E a 

sociedade também não determina a inovação tecnológica: utiliza-a. [CASTELLS, 

2006]. Neste contexto a percepção de sentido é constituída a partir de totalidades 

parciais, a partir de critérios pertinentes, mas não temos solidez e volume, temos 

mobilidade, mutações e devires. [PEÑA, MEISTER, 2010]. 

 

Os conteúdos estão em constante estado de transmissão e fluxo, 
estabelecendo uma cultura balizada pela ubiquidade e ideia de não 
lugar, onde a lógica tradicional com sua linguagem e seu espaço (ou a 
relação espaço-tempo) é subvertida pela mobilidade e pelo 
desprendimento em função dos adensamentos digitais, da complexidade 
do processo de construção do saber e da dinâmica própria ao processo 
de circulação no qual imergimos. [ibidem, 2010, p.3]. 

 

Desta maneira podemos atribuir qualidades que situam a cultura como sendo a da 

interatividade:  

 

 espaço móvel [transitório e interativo] 

 signos mutantes [o sujeito constroi a mídia] 

 conhecimentos e conhecedores coletivos inteligentes 

[aprendizagem desterritorializada e interativa] 

 sujeito [curador do próprio conhecimento]. 
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Espaço móvel [transitório e interativo]  

 

 

“Espaço é um lugar onde residem objetos e sujeitos? Ou espaço é uma das 

conexões feitas por objetos e sujeitos?” [LATOUR, 2009, p.142]
58 

 

A esta pergunta provocativa e pertinente vamos buscar argumentos para 

sustentar a ideia segundo a qual o espaço, enquanto ciberespaço, abriga os 

objetos, sujeitos, redes e conexões proporcionadas por estes mesmos elementos, 

em campos de tensões transitórias, interativas e que determinam diferentes 

fluxos, de arquitetura líquida. A mobilidade, dada pela incorporação de artefatos 

digitais e tecnologias de conexão, reitera a dissociação entre proximidade 

espacial e as atividades desenvolvidas. A ideia de lugar não se perde, ao 

contrário, serve como indicador de localização e como base de significados. A 

flexibilização da comunicação, a integração social em redes e a interatividade 

estabelecem novos padrões espaciais na rede fluida, o que Castells [2006] 

chamou de espaço de fluxos. 

 

A realização de arranjos de fluxos redefine a ideia de fluxo, não 
concebemos mais um único fluxo, mas a infinidade deles e cabe aos 
sujeitos estabelecerem as conexões, em um amplo exercício de 
curadoria baseado em relevância, que traduz vocações individuais em 
interface com expressões coletivas, sob entrelaçamentos de campos. 
[PEÑA, MEISTER e BILATTO, 2010, p.3] 

 

Nesta mesma direção Castells [2006] constroi a relação entre uma existência 

social globalizada diante daquela de cunho local, discutindo o binômio espaço-

tempo através do tempo dito intemporal e do tempo cronológico. Enfatiza um 

estado complexo de redes sociais que se organizam, se complementam e 

desembocam em espaços de fluxos e lugares, oscilando entre o tempo eterno e a 

cronologia temporal, a qual rege nossas ações do cotidiano. Podemos propor uma 

relação espaço-temporal na qual não se estabelece uma hierarquia, mas uma 

                                                             
58  Is space what is inside which resides objects and subjects? Or is space one of the many connections made by objects 

and subjects? Tradução livre da autora. 
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articulação. Dessa forma sempre estará atrelado a um contexto e como tal torna-

se local [e datado] e também em fluxo, portanto global, em rede [tempo presente] 

ou ainda no não-lugar. Em uma flutuação de fronteiras, agregamos a esta noção 

de não lugar o espaço desprovido de identidade, de relação e história, sem uma 

estabilidade mínima, apenas passagem [AUGÉ, 1994] [BAUMAN, 2001], porém não 

menos desprovido de dados, informação e conhecimento. Está em fluxo a espera 

da conexão e articulação. 

 

Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo 
[...] não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos 
(e propensos) a mudá-las. [...] Descrições de líquidos são fotos 
instantâneas, que precisam ser datadas. (BAUMAN, 2001, p. 15) 

 

 

Evolução do Ciberespaço 

 
 

ESPAÇO SEMÂNTICO 
 

 
Interconexão entre ideias [via tags semânticas]. 

 
Localizador semântico uniforme =IEML*endereço conceitual * 
Sociedades colaborativas de agentes semânticos e computação 
centrada no sujeito. 
Crescimento da inteligência coletiva, aumento da compreensão do 
fazer.  

 
 

WEB 

 
Interconexão entre documentos. 

 
Localizador uniforme de recursos = http://endereço da página.  
Centralização em mecanismos de busca e browsers. 
Esfera global e pública de multimídia. 

 
 

INTERNET 

 
Interconexão entre computadores. 

 
Protocolos de internet – endereços de servidores. 
Uso amigável de aplicativos. 
PC – Personal computing / Comunidades virtuais. 
Convergência de meios digitais. 

 
 

COMPUTADOR 

 
Interconexão entre transistores. 
 
Memória do computador – bit. 
Sistemas operacionais, linguagens de programação. 
Aumento dos processos de lógica e aritmética. 
 

 

Tabela 05. Evolução do Ciberespaço [LÉVY, 2009, p.5] 
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Podemos perceber a partir da tabela acima que temos também uma mudança de 

escala e apropriações do ciberespaço. Ampliando, ainda, as tecnologias móveis 

passam a fazer parte dos entornos e do vestível, do incorporado, ou seja, as 

máquinas, os objetos desaparecem imersos no cotidiano de forma onipresente, 

em uma relação no mínimo híbrida do ciberespaço e do espaço, devido à 

portabilidade e o espaço virtual igual [ITO, apud LEMOS, in LEÃO, 2004]. Os papeis 

são imprecisos e podemos nos dizer nômades. “Mais uma vez, nós enfrentamos a 

dificuldade de escapar uns dos outros. De fato, é cada vez mais difícil separar 

uma esfera social da outra, uma atividade da outra, uma área de conhecimento e 

experiência da outra.” [MEYROWITZ, apud LEMOS, in LEÃO, 2004, p. 22]. Neste sentido 

a linguagem não se autodefine por completo e é um processo que privilegia 

signos intercambiáveis e móveis em detrimento a objetos originais e relações, em 

um processo contínuo de transformar objetos em signos móveis [MANOVICH, 2001], 

oriundo de um pensamento em movimento e complexo dependente de uma 

estrutura de convergência [e expansão] onde os aparatos tecnológicos [celulares, 

câmeras, por exemplo] estão incorporados aos discursos, muitas vezes como 

protagonistas, colaborando com uma estética dos arranjos espaciais da 

informação regida pela extrema escassez ou absoluta densidade [ibidem]. 

 

O segredo do Espaço do saber é precisamente a possibilidade técnica, 
efetiva de compor temporalidades pessoais para a criação de uma 
subjetividade coletiva, e a possibilidade de reter o tempo coletivo, 
emergente, nas subjetividades individuais [LÉVY, 2011, p.154] 
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Signos mutantes [o sujeito constroi a mídia] 

 

 

O sujeito constroi linguagens e meios para estender a sua memória dinâmica, 

coletiva, comum e navegável no ciberespaço através de signos que podemos 

dizer mutantes. Quando entendemos que a interatividade se dá em função dos 

indivíduos e das redes, entendemos também que estamos trabalhando com 

processos definidos por substâncias [definem os sujeitos], atributos [definem as 

qualidades] e modos [estabelecem os meios, rotas e as relações entre 

substâncias e atributos] [LÉVY, 2009].  

 

Seguindo o pensamento de Santaella [2007], as narrativas não possuem 
estruturas sistêmicas, seu arquiteto não desenha um objeto, mas os 
princípios pelos quais o objeto é gerado e varia no tempo. Portanto, 
projetamos o tempo de permanência da informação no fluxo e sua 
atualização se dá na interface através da interatividade, local onde 
estrutura e conteúdo se encontram, a coexistência é quem provoca esta 
possibilidade. [PEÑA, MEISTER, 2010, p.4]. 

 

A partir de pré-objetos [princípios virtuais], ainda em processo, podemos dizer que 

a representação do objeto acontece na interface sob princípios de atualização 

[quando se torna objeto], o que nos leva a ecologias em movimento dependentes 

da linguagem e do meio determinados pelo indivíduo para o agrupamento, 

movimento, organização e permanência nesta interface. O ciberespaço tende a 

reconstruir em escala mais ampla o plano, o continuum indivis, o caldo vivo e 

flutuante que unia os signos e os corpos, como os signos entre si, antes que a 

mídia isolasse e fixasse as imagens [LÉVY, 2011, p.54]. Desta maneira o que 

podemos perceber é a contínua reformulação dos elementos e seus significados 

de forma a constituir-se um campo semiótico [transpondo ideias de Umberto Eco] 

onde se realizam os diversos planejamentos semióticos [diversidades de códigos 

potencializados no ciberespaço]. Temos signos desterriteriolizados – multiplicados 

fora do contexto original pela mídia [índices, ícones e símbolos são 

constantemente mixados e redistribuídos – o que leva Lévy a sugerir um novo 
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simbolismo59] e ainda, no espaço do saber, não são forjados signos, mas 

dispositivos de comunicação pós-mídia, são semióticas mutantes [signos 

migrantes para Lévy [2011, p.16], onde signos remetem a linhas de significância 

errantes, singulares, a espaços de significação metamórficos [LÉVY, 2011]. Desta 

maneira podemos concordar com que toda a representação pode ser objeto de 

armazenagem, combinação ou reutilização. Distribuição nômade de informação 

que flutua sobre um plano semiótico desterritorializado. [ibidem, p.114] 

 

Como se verá, linguagens antes consideradas do tempo – verbo, som, 
vídeo – espacializam-se nas cartografias líquidas e invisíveis do 
ciberespaço, assim como as linguagens tidas como espaciais – imagens, 
diagramas, fotos – fluidificam-se nas enxurradas e circunvoluções dos 
fluxos. [SANTAELLA, 2007]. 

 

Estamos frente a uma associação única e de caráter permeável, onde corpos 

deixam passar através de seus poros outros corpos. Misturam-se sentidos, 

receptores, códigos, mídias e processos sígnicos. É um exercício do estar dentro 

e estar fora, em um constante devir da forma na construção de multiplicidades de 

planos em estado crescente, dependentes do ato de mediação, a conexão. 

Cotidianamente em nossa rotina mixando os vocabulários e as gramáticas das 

mídias previamente separadas cada uma em seu suporte, instaurando outras 

linguagens [MANOVICH, 2001].  

 

Podemos traduzir a construção dos meios [das mídias] e das linguagens como 

uma construção aberta de estruturas e simetrias, em camadas de complexidade e 

de interatividade diversas e dependentes de substâncias, atributos e modos. O 

modo de interagir torna-se uma variável importante e podemos distinguir padrões 

                                                             
59

 O The IEML Research Program, do qual faz parte, busca criar um sistema simbólico [uma linguagem regular] para 
notação e manipulação de conceitos desenhados para uma computação social conectada a uma memória global. 
“My main hypothesis is that natural languages, as well as notation systems invented before the 21st century, are not 
appropriate for the current and future scale of the social categorization process. They are not fit to exploit the new 
interconnected global digital memory and its unprecedented power. Natural languages are in accord with human brain 
processing, they were not designed to be automatically manipulated. Old notation and writing systems correspond to heavy 
and slow physical storage and retrieval processes, and not to ubiquitous high speed automatic computing.”  [LÉVY, 2009, 
p.2] 
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de interação por graus de distribuição e conectividade, da frequência e da auto-

organização [capacidade de reconfiguração em um sistema flexível e altamente 

integrado]. Transbordamos em um espaço multidimensional de representações 

dinâmicas e interativas que multiplica as enunciações não discursivas, 

possibilitando tantas semióticas e tipos de representações quanto forem possíveis 

de se encontrar. São fronteiras móveis com zonas de maior ou menor 

estabilidade. [LÉVY, 2011] Neste sentido "é mais importante entender a direção do 

movimento do que os detalhes da forma" [RADFAHRER, 2011]. 

 

 

 

Conhecimentos e conhecedores coletivos inteligentes  

[aprendizagem desterritorializada e interativa] 

 

 

 

Neste espaço flexível, conectado, no qual redes sociais virtuais se estabelecem e 

dialogam com ambientes online e offline, em circulações descentralizadas, “a 

fonte de produtividade acha-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de 

processamento da informação e de comunicação de símbolos” [CASTELLS, 2006, 

p.53], dependente do compartilhamento, entendido também como exercício móvel 

e cooperativo de competências, onde a aprendizagem se dá em domínios 

complexos e pouco estruturados. Neste contexto o indivíduo deve ser “capaz de 

reestruturar de formas muito diversas seu conhecimento em resposta às 

características, fortemente mutáveis e singulares, das situações e problemas que 

enfrentam” [COLL e MONEREO, 2010, p.199]
60 para poder efetivar a comunicação de 

ideias, circulação de trabalho e troca de experiências.  

 

 

                                                             
60

 Teoria da flexibilidade cognitiva [Spiro et al., 1987/1992].  
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As revoluções dos sistemas culturais para armazenar conhecimento [invenção da 

escrita, invenção da prensa tipográfica, novas tecnologias digitais, de informação 

e do conhecimento] revelam uma densidade informativa que integra múltiplos 

mundos ou representações de mundo. Neste sentido temos uma identidade em 

contínua atualização, ao construir uma representação de si mesmo em rede e 

para a rede, em uma estrutura plástica. “Significa que um sistema vivo permanece 

vivo somente enquanto ele deslizar no meio seguindo um curso de interações no 

qual mudanças estruturais desencadeadas nele forem mudanças que conservem 

sua autopoiese [seu viver].” [MATURANA, 2006, p.175] Absolutamente dependente da 

dinâmica cultural a que estamos submetidos. 

 

Raymond Barglow [...] aponta o fato paradoxal de que, embora 
aumentem a capacidade humana de organização e integração, ao 
mesmo tempo os sistemas de informação e a formação de redes 
subvertem o conceito ocidental tradicional de um sujeito separado, 
independente: “A mudança histórica das tecnologias mecânicas para as 
tecnologias da informação ajuda a subverter as noções de soberania e 
auto-suficiência que serviam de âncora ideológica à identidade individual 
desde que os filósofos gregos elaboraram o conceito, há mais de dois 
milênios.[...]” [CASTELLS, 2006, p.58] 
 

 

Apontamos então para uma identidade coletiva e individual, atribuída e construída 

com base nas realidades virtuais das quais participa. “Os sujeitos não aparecem 

mais como figurinos sólidos postos sobre territórios bem recortados, mas como 

distribuições nômades correndo sobre um espaço de fluxos.” [LÉVY, 2011, p.137] 

Desta maneira tornam-se atores/vetores de uma inteligência coletiva [Ibidem] e 

representantes de visualidades das relações entre artefatos e cognição a partir da 

perspectiva da cultura [virtual] da interatividade, [SHAFFER e CLINTON, 2006] 

proporcionando objetos do conhecimento que resultam do [e alimentam o] coletivo 

inteligente. “Nessa perspectiva, o ciberespaço tornar-se-ia o espaço móvel das 

interações entre conhecimentos e conhecedores de coletivos inteligentes 

desterritorializados”. [LÉVY, 2011, p.29] 

 

Nesta comunicação transversal as tomadas de decisão são articuladas em 

coletivos heterogêneos e dispersos, no tempo real [emergência] e no espaço de 

todos para todos, trabalhando em diversas escalas na construção coletiva de 
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sentido, um mapa móvel das práticas e ideias [cinemapa], [LÉVY, 2011], onde o 

discurso revela a paisagem do grupo, uma comunicação sintética em rede e de 

modo hipertextual [CARDOSO, 2007]. Sintética no sentido de uma única tecnologia 

de entrega, a digital [via protocolos], sem conflitos de tempo e lugar. As mídias 

offline possuem diferentes tecnologias de entrega, em material, tempo, função e 

lugar [a televisão tem lógicas de transmissão, de tempo, de função e também de 

lugar bem definidas e que são diferentes do jornal impresso, por exemplo]. 

Segundo Castells, multimodal, interativa e horizontal [2009]. Neste sentido 

múltiplas representações, cooperando com a ideia de inteligência coletiva [LÉVY, 

2011] e inteligência distribuída [SHAFFER e CLINTON, 2006], formas de expressar a 

relação que desponta a partir da cultura da interatividade em direção à 

aprendizagem que envolve conhecimentos e conhecedores coletivos inteligentes. 

“É verdade que a sociedade só pode compreender-se a partir de sua 

multiplicidade e espacialidade originárias junto com seus sintagmas de 

interconexão, [...]” [SLOTERDIJK, 2006, p. 231]. Gerando uma epistemologia dinâmica 

como subproduto, como mostra o modelo de inteligência coletiva de Lévy, central 

em sua perspectiva para o desenvolvimento humano, que se configura como 

distribuída em tempo real. 
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Figura 07.  Modelo de inteligência coletiva a serviço do desenvolvimento humano [LÉVY, 2009] 

 

Nesta condição falamos do lugar [ou não lugar] dos coletivos humanos, que são 

capazes de cooperar para criar e inovar em função de novos conhecimentos, 

processos e produtos, não necessariamente ocupando territórios especializados 

em favorecer a aprendizagem. Sujeitos e objetos são mediadores em ações 

recíprocas, sobrepostas ou permeadas, que definem os níveis de cooperação, em 

um jogo interativo, que busca na mediação do outro a sustentabilidade da própria 

conexão – o par desenvolvido e, portanto, o mediador do conhecimento pode ser 

múltiplo de acordo com as circunstâncias, onde ora nos encontramos como 

aprendizes, ora como mediadores; esta relação pode ser conjunta, fruto da 

inteligência coletiva, tornando-se um campo fértil para as discussões sobre o uso 

destas redes sociais virtuais no processo de educação ao longo da vida, no 

sentido de articulação, ampliação e trânsito do conhecimento em fluxo, em uma 

dinâmica de interiorização da prática de interação e exteriorização dos processos 
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cognitivos [SHAFFER e CLINTON, 2006]. Falamos então de tempo social, partilha, 

ritos de pertencimento, relações de significados e participação, em absoluta 

interdependência para a realização de novos modos do pensar e de estar no 

mundo. Falamos de um processo de conhecimento que se constitui em redes e 

não necessariamente em espaços geográficos, em tempos não lineares em 

contraponto com sua realização cronológica na aprendizagem formal. 

 

 

 

Sujeito [curador do próprio conhecimento] 

 

 

 

Até o presente momento esta qualidade nos era clara e apropriada: o sujeito, de 

posse de todas as articulações dos objetos, das situações e contextos, seria 

aquele que de forma deliberada e seletiva faria a própria curadoria, baseado nas 

suas necessidades e interesses, trazendo embutida a ideia de conservação do 

conhecimento. “As multiplicidades são a própria realidade, e não supõem 

nenhuma unidade, não entram em nenhuma totalidade e tampouco remetem a um 

sujeito.” [DELEUZE e GUATARRI, 2007, p. 8]. 

 

Emprestamos de COLL e MONEREO [2010] algumas características, que eles julgam 

procedentes para pensar a educação diante deste contexto heterogêneo, como 

princípios que nos ajudam a perceber a relação de curadoria: 

 

 Complexidade, interdependência e a imprevisibilidade – influências e 

envolvimentos mútuos. 

 Informação, excesso de informação e ruído. O desafio de conseguir 

passar da informação para o conhecimento. 

 Rapidez dos processos – de informação [validade e renovação]; de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento [hardware e software]; de 

incorporação pelos usuários das novas tecnologias; da difusão, 
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aceitação e abandono de modas culturais, valores éticos e estéticos. 

Rapidez na resposta frente a uma realidade em constante mudança. 

 Escassez de espaços e tempo para abstração e reflexão 

[Obsolência e renovação da informação]. 

 Cultura da imagem e do espetáculo. 

 Transformação das coordenadas espaciais e temporais da 

comunicação. 

 A possibilidade de a sociedade se tornar homogênea do ponto de 

vista cultural: imposição de grupos culturais com mais poder. 

 

O que percebemos neste trajeto é que esta curadoria é dependente da relação de 

interatividade estabelecida nas redes, o que a princípio gera, mesmo para o 

interesse individual, uma curadoria coletiva, de introjeção e expansão, que deriva 

da colaboração que penetra em todos os níveis, como espumas [SLOTERDIJK, 

2006], que fazem da incompletude a mola propulsora para as relações coletivas, 

norteada pela transitoriedade dos conteúdos em pleno estado de transmissão. 

Símbolos compartilhados, linguagens criadas, meios utilizados tornam-se inócuos 

quando vistos isoladamente, são apenas nodos sem conexões e fluxos. “Nossos 

meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas criam o 

conteúdo de nossa cultura” [POSTMAN apud CASTELLS, 2006, p. 414]. Assim 

poderíamos retomar esta qualidade da seguinte forma: sujeito [curador 

coletivo do [próprio] conhecimento]. Dizendo de outra forma, em uma 

cultura da interatividade dependente das relações de rede, a curadoria é 

compartilhada, em função de um conhecimento coletivo e individual, em uma 

constante retroalimentação compatível com o estado de fluxo, que permite gerir o 

próprio conhecimento a partir de um pensamento criativo e crítico. 

. 

De toda forma, os processos intra e intersubjetivos que permeiam a rede 
entre pensamento e memória, entre o indivíduo e o grupo, nos mostram 
que as representações de um sujeito afetam, no compartilhamento de 
ambientes comuns, as representações de outros sujeitos. Neste limiar 
entre representações, as singularidades e compartilhamentos são 
construídos. [MEISTER, 2008, p.111] 
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Neste percurso estabelecemos uma relação de processo que ajuda a compor 

aquilo que determinamos como cultura da interatividade. Entendemos o ato 

interativo como parte de um sistema no qual o espaço é móvel, transitório e 

interativo; o sujeito define linguagens e meios e, portanto, repensa a simbiose 

simbólica envolvida; nesta conjuntura aportamos em uma aprendizagem 

desterritorializada e interativa para, por fim, perceber que a curadoria do 

conhecimento possível neste contexto é a priori coletiva. 

 

As redes sociais são sistemas complexos de interação social, que se dão 
em diferentes contextos e têm se tornado relevantes para o setor da 
comunicação, do corporativo e do educacional. Elas se expandem 
alargando o sentido de comunidade no espaço e tempo e se integrando 
para além da comunidade original. Graças à possibilidade de 
convergência entre os ambientes das redes, o seu conteúdo pode ser 
expandido, deixando de pertencer à sua matriz original. Ele pode ser 
distribuído para diferentes estruturas ao mesmo tempo e reaproveitado 
pelo sujeito em outras tantas estruturas depois de ter sido encontrado. 
Neste jogo entre distribuir, encontrar e reaproveitar, o fator determinante 
não é mais o espaço em que o conteúdo está situado, uma vez que em 
cada apropriação é colocado em um contexto diferente [PEÑA, 
MEISTER e BILATTO, 2010, p.5]   

 

Percebemos, então, que estamos diante de um sistema complexo, um processo 

onde cada componente do sistema pertence a um ambiente construído pela 

interação entre suas partes, o que possibilita a transposição do próprio sistema, 

vencendo suas fronteiras, para permear outros que habitam outras camadas. 

Podemos então dizer que as práticas complexas são compostas por diversos 

atores, pluralismo, estranhamento, diferença, impossibilidade de alinhamento, 

paradoxo e incerteza através de sistematizações provisórias. O indivíduo está 

referenciado pelo coletivo para sua própria subsistência. Dependente de uma 

cultura da interatividade, o percurso da aprendizagem ao longo da vida, que se 

utiliza das redes sociais virtuais, não pode ser um percurso de cunho individual 

porque inclui diversos espaços, objetos e sujeitos, e nem um processo simples. 

 
A saturação dos meta-relatos e dos grandes sistemas explicativos é hoje 
uma evidência, levando-nos a pensar em novos desafios para a 
sociologia e a comunicação. Exige-se aquilo que o sociólogo Edgar 
Morin chama de pensamento complexo. [LEMOS, 2005, p. 19] 
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O tecido da complexidade é um campo de forças onde o equilíbrio inclui a falta 

dele. São sistemas dinâmicos, não lineares [onde o efeito é desproporcional à 

causa]; imprevisíveis, caóticos – de aparente aleatoriedade, abertos, adaptativos, 

auto-organizáveis, retroativos, sensíveis às condições iniciais e aos feedbacks. 

Como processo depende das interações entre partes, subsistemas e outros 

sistemas e, portanto, torna-se condição para o entendimento da cultura da 

interatividade. 

 

A teoria da complexidade [MORIN, 2007] busca um pensamento capaz de se 

relacionar e negociar, dando conta das articulações entre campos disciplinares 

que são desmembrados pelo pensamento disjuntivo [um dos principais aspectos 

do pensamento simplificador]. Neste aspecto o pensamento complexo aspira ao 

conhecimento multidimensional pela impossibilidade, mesmo em teoria, de uma 

onisciência. Portanto há o reconhecimento de um princípio de incompletude e de 

incerteza. Dentro deste espectro, o comportamento torna-se imprevisível e 

dependente dos matizes, padrões ocultos que regem os meios. Por não ser 

determinista, apresenta um comportamento de fluxo que é regido por pontos em 

estado fixo, estáveis, que dão condições de equilíbrio, e por pontos instáveis. Aos 

olhos da Teoria do Caos [Lorenz], podemos apontar atratores [sumidouros], 

espaços sem tensão, e pontos de tensão, que apresentam ruídos, que são 

repelentes, iniciadores de movimentos em direção aos atratores. A qualidade 

destas conexões depende de parâmetros que variam em função da criação ou 

destruição dos nodos fixados, da mudança de sua estabilidade em função de 

bifurcações. Portanto, em um sistema complexo, a intermitência é parte da rota, o 

mapa não é o cenário, nem o contexto, é o próprio percurso, não temos 

superfície, nodos ou curvas, temos uma tecitura permeável a ser conectada.  
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Em vez do problema indivíduo versus sociedade, nós estamos diante de 
combinações múltiplas e passíveis de reversibilidade com componentes 
individuais de alta complexidade e agregados múltiplos e reversíveis. O 
centro do palco é agora ocupado por ferramentas de navegação. Eu 
acredito que é uma combinação única e inesperada, por um lado, o 
campos de dados, segundo, as habilidades adquiridas de navegação na 
tela, e, em terceiro lugar, a teoria ator-rede, que tem redistribuído 
totalmente os argumentos clássicos de uma sociedade feita de 
indivíduos. [LATOUR, 2010, p.9]

61
 

 
 

Desta forma, à luz de alguns princípios que pudemos identificar como parte do 

processo determinado por esta cultura, em um exercício da incompletude, uma 

última questão traz à tona a razão pela qual buscamos compreender a cultura da 

interatividade como parte da relação entre conhecimento, a inteligência coletiva e 

as redes sociais virtuais: a cultura da interatividade implica 

diretamente uma cultura do aprender? 

 

 

                                                             
61

 Instead of THE individual versus society Problem, we are now faced with the multiple and fully reversible combinations of 
highly complex individual constituents and multiple and fully reversible aggregates. The center stage is now occupied by the 
navigational tools. I believe it is the unique and unexpected combination of, first, the datascapes, second, the navigation 
skills acquired on the screen, and, third, actor-network theory, that has totally redistributed the classical arguments of a 
society made of individuals. Tradução livre da autora. 
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A tecitura do conhecimento 

 

 

 

 

“A luz é parte da arquitetura” 

Antoni Gaudí
62

  

 

 

 

A luz não é construída como estrutura, é imaginada e criada para preencher o 

vazio e torná-lo parte do espaço, tecendo-o com as sombras para transformá-lo 

em habitat. Da mesma maneira, tecemos conhecimento e inteligência coletiva nas 

redes sociais virtuais para dar habitat ao saber próprio do ciberespaço. 

 

 

 

 

                                                             
62

 Frase no áudio-guia usado para visitar a Casa Batlló, obra do arquiteto catalão Antoni Gaudí, em Barcelona. Visita feita 
em 31/05/2012. 



A tecitura do conhecimento       95 
 

A tecitura do habitat 

 

 

 

O ambiente 

 

 

 

Um primeiro ponto de ancoragem nesta transformação são os ambientes por 

onde esta rede transita: a comunidade Colearn na Tool Library, o grupo Colearn e 

o grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI, ambos no Facebook. A primeira 

ocupa uma plataforma que se propõe a ser aberta à formação de redes, chamada 

Elgg,63 sendo organizada a partir de uma infraestrutura para construir redes 

sociais, públicas ou privadas. A comunidade Colearn é pública. O Facebook 

baseia-se em um desenho social que prioriza três eixos: entidade, conversação e 

comunidade, também com graus de visibilidade e participação nos grupos: aberto, 

fechado e secreto. No primeiro todos podem ver os participantes e as 

publicações; no segundo os participantes podem ser vistos, mas as publicações 

não são abertas aos não participantes; por fim o grupo secreto é completamente 

invisível aos não participantes. Os grupos nele pesquisados são abertos.  

 

Estas informações nos situam inicialmente em dois ambientes sociais diferentes, 

que vão refletir nas relações com a exposição de informações em suas interfaces, 

na interatividade, formas de conexão, mobilidade e incorporação dos espaços 

pela rede.  

 

Na Tool Library, a comunidade Colearn se instala com objetivos claros e um 

projeto em comum, a participação na elaboração de um livro. O ambiente é 

organizado para atender a projetos da rede e, portanto, agrega espaços 

diferenciados para atividades diversas. A ideia de lugar é bem demarcada: fórum 

                                                             
63

 http://www.elgg.org/  

http://www.elgg.org/
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de discussão64, páginas wiki65, espaço para os arquivos da comunidade, não 

dando visibilidade imediata a cada uma das mensagens ou documentos. Traz os 

membros da comunidade, mas não todas as conexões do participante. Neste 

caso a comunidade e o painel de organização do participante, com seus contatos, 

comunidades e todo seu histórico de atuação, não estão na mesma página.  

 

 
Figura 08. Página principal da Comunidade Colearn na Tool Library                                                                                                                                    

[ao clicar sobre o ícone da Tool Library na comunidade o painel de organização é aberto]    

 

                                                             
64

 Fórum de discussão é um espaço das páginas da internet destinado a debates sobre um determinado tema através da 
postagem de mensagens.  
65

 Wikis são páginas que permitem que os documentos sejam editados de forma coletiva. 
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Figura 09. Painel de organização do participante que funciona pela adição de widgets
66 

 

 

Nos grupos do Facebook, em outra forma de organização, a página principal 

agrega as mensagens e todos os seus vínculos [imagens, vídeos, links, 

documentos], embora tenha acesso por abas a seções que indexam as imagens e 

os documentos inseridos. Agrega também a relação entre o participante, as suas 

conexões e redes, como vemos na imagem a seguir. 

 

                                                             
66

 Widgets são programas flutuantes, ou seja, que podem ser incorporados à interface e são responsáveis por pequenas 
funções, como no caso da Tool Library, configurar o chat, mostrar a coleção de amigos, etc. Podem ocupar lugares  
diferentes por opção do participante em seu painel de organização. 
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Figura 10. Página principal do grupo Filtros Educação e Aprendizagem XXI 

 

A estrutura da comunidade Colearn na Tool Library organiza disciplinarmente os 

objetos, facilita a memória do grupo e sua recuperação, em uma mescla entre 

opções da plataforma e decisões do administrador [ou administradores] do grupo. 

Esta organização não é possível nos grupos do Facebook, onde a estrutura é 

dada, cabendo aos participantes quando administradores articulá-la.  

 

Na comunidade, o que podemos observar é um movimento ordenado da rede em 

função da organização proposta, enquanto nos grupos do Facebook ela tende 

mais para um movimento espontâneo de cunho mais diverso. Isso ainda é 

ampliado pela mobilidade inerente ao Facebook, que permite o acesso através de 

diferentes equipamentos usando aplicativos específicos [para celulares e tablets, 

por exemplo] o que dá agilidade e sincronia. É ampliado também pela facilidade 

de inserção em outros espaços da web, como inserir o Facebook em um site ou 

blog. 

 

Podemos pensar ainda em outro viés, ou seja, que a maturidade do ambiente e 

dos participantes em relação a seu entendimento e uso é um fator que pode 

colaborar para diferentes apropriações e, consequentemente, neste nomadismo 

por entre redes. 
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Adaptamos uma escala de maturidade proposta inicialmente [foi completada pelos 

participantes] por Andreas Meiszner em workshop para responder à questão 

sobre qual seria a curva de maturidade da educação aberta67 para pensarmos 

como o grau de maturidade de um ambiente [a mescla entre o ambiente e o uso 

que a rede faz dele ao longo do tempo] pode imbricar também nos processos de 

conhecimento e inteligência coletiva. Sugerimos: 

 

 Ambiente imaturo – os participantes não reconhecem o ambiente, suas 

formas e usos. As linguagens e códigos são diferentes dos habituais à 

rede. 

 Maturidade inicial – o uso e apropriações tornam-se claros. 

 Maturidade média – adoção do ambiente, ele torna-se estável e constante 

em seu uso. 

 Maturidade completa – funções incorporadas e inovações são absorvidas 

pelo conhecimento da linguagem e códigos. 

 

Este processo de amadurecimento está não apenas na estrutura, mas também 

nas dinâmicas propostas pelos participantes, o ambiente imaturo é dado, o 

maduro é construído pela rede. A comunidade Colearn ocupa uma base, que, 

durante o período de pesquisa, ainda estava em desenvolvimento [projeto 

OpenScout], o que acabou por criar barreiras para o próprio amadurecimento da 

rede pela dificuldade em lidar com o espaço em um primeiro momento, daí 

podemos dizer ser um ambiente que oscilou entre imaturo e de uma maturidade 

inicial: 

 

 

                                                             
67

 UNU OE Week 2012 - Virtual workshop: Mainstreaming open education, promovido pela United Nations University 
[http://unu.edu/events/archive/conference/virtual-workshop-mainstreaming-open-education.html] Session 1 Monday 5 
March: An introduction to Open Education (OE) and its potential for modernizing traditional formal education. Question: 
What is the Maturity Curve for Open Education? workshop sobre educação aberta. 
https://docs.google.com/document/d/1a_45mkJgvO7wDULuswjmf6FCZBl0TNRFTGc6trdJcrc/edit  

https://docs.google.com/document/d/1a_45mkJgvO7wDULuswjmf6FCZBl0TNRFTGc6trdJcrc/edit
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Figura 11 Email informando problemas de acesso ao ambiente na Tool Library 

 

Figura 12. Mensagem postada na própria comunidade Colearn na Tool Library sobre o uso do ambiente, 

 em 12 de fevereiro de 2012 

 

Já para os grupos no Facebook podemos atribuir graus de maturidade média à 

completa em função da transferência de linguagens e códigos conhecidos pela 

rede. Esta variação está mais identificada com o aporte na opção grupos que 

contêm suas especificidades, como demonstra a imagem, do que pelas 

dificuldades com a apropriação do ambiente. 
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Figura 13. Mensagem sobre a dificuldade para trocar o nome do grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI 

 

 

As conexões extramuros, por sua vez, são outro dado importante. Os 

participantes transitam por diferentes redes, por diferentes interesses seus e das 

redes a que aderem. Isso acaba por expandir as próprias redes e seus ambientes 

podem contribuir para ativar ou dificultar estes processos. A convergência de 

redes, a interoperabilidade dos objetos postados [além de serem incorporados ao 

ambiente, podem ser facilmente recolocados em outros lugares], como mostra a 

próxima imagem, e atividades diversas síncronas e assíncronas [troca de 

informações, documentos e conteúdos, lazer, conversa social] na mesma 

interface acabam por produzir o efeito de estar na rede. Por outro lado, ambientes 

constituídos por formatos mais rígidos de conexão, convergência e expansão, 

acabam por revelar um percurso à rede, deslocando o sujeito de um ambiente 

para outro.  
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A 

  

B 
Figura 14.  Convergência de redes e Interoperabilidade. Mensagem postada no grupo Colearn no Facebook [A] com 

incorporação do link do Linkedin [B]
68

 leva para uma nova rede. 

 

 

                                                             
68

 Linkedin é uma rede social voltada para profissionais. http://www.linkedin.com/  

http://www.linkedin.com/
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No ambiente da Tool Library, os elementos síncronos e assíncronos estão 

separados, o chat é um widget que deve ser inserido no painel de organização do 

participante. Esta separação não acontece nos grupos do Facebook, como 

indicam as imagens a seguir. 

 

 

Figura 15. Página do participante da comunidade Colearn com área de chat [conversa síncrona] indicada.  
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Figura 16. Página do grupo Colearn com área de chat aberta. A é a área de chat e B, os contatos do participante online, 

disponíveis para conversa síncrona. 

 

Estes ambientes nos informam sobre comportamentos diversos de incorporação 

do espaço, apropriação da informação e conexão com outras redes. Tornam-se 

um prenúncio de diferentes topologias na tecitura do conhecimento e as 

inteligências coletivas relacionadas. 

 

Um conhecimento histórico e cristalizado, em paredes de constância, é 

característica que poderia ser imputada como resultado do ambiente da 

comunidade Colearn na Tool Library. Do ponto de vista da inteligência coletiva, 

poderíamos dizê-la, neste ambiente, como disciplinada [mediada e com o lugar 

das ações definido], de curta duração, porém reflexiva. Resultado de um coletivo 

com baixo adensamento, conectividade e compartilhamento com outras redes, 

mas que produziu um refinamento reflexivo no próprio ambiente. Portanto, neste 

aspecto um ambiente estável, ordenado, da rede. No outro extremo, o ambiente 

dos grupos no Facebook, nos aproximamos da margem do caos. Nela cabe, aos 

nossos olhos, o conhecimento em movimento e incompleto, em função da 

heterogeneidade abrigada, de memória transitória, da densidade elevada, do 

nomadismo e das conexões que implicam diferentes tempos de sua apropriação. 

A B 
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A inteligência coletiva refletida nesta margem é distribuída, de caráter 

informacional e emergente, em função de sua relevância.  

 

Ampliando este parágrafo. Quando nos referimos a um conhecimento histórico, 

nos inspiramos na condição de objeto histórico [PRIGOGINE, 1989], que resulta de 

uma condição estável, sem variações capazes de modificar esta condição, sendo 

capaz de ser acessado e validado ao longo do tempo e retroativamente. Portanto, 

quando estamos no ambiente da comunidade Colearn, podemos dizer que temos 

um conhecimento já histórico. Desde o término do projeto que o grupo se propôs 

não houve nenhuma alteração neste ambiente, nenhuma variação sobre os 

materiais produzidos e mensagens postadas. A última inferência em fóruns ou 

wikis foi em 18 de junho de 2012 e o último arquivo foi inserido em 21 de julho de 

2012. Também não houve quase nenhuma alteração do número de participantes. 

No final da pesquisa de campo, em 17 de maio de 2012, havia 62 participantes e 

hoje [novembro, 2012] são 64 participantes.  

 

Podemos dizer que este ambiente possibilita a exposição da informação, acesso 

à memória do grupo e uma estrutura organizada de maneira sistemática, porém 

temos um comportamento estagnado na dinâmica do grupo envolvido, que se 

dispersou pelas conexões e outros ambientes da rede. Quando nos referimos ao 

conhecimento em paredes de constância, estamos falando de um estado de 

equilíbrio e estabilidade, onde as trocas entre sujeitos e ambientes são previsíveis 

e ordenadas. Este nível de estabilidade foi dado pelo equilíbrio de frequência 

[entrada e saída dos participantes] e pela pouca modificação das fronteiras e dos 

objetivos ou temas propostos [SCHENEIDER e FOOT, 2010]. Por outra perspectiva 

[KAUFFMAN, 1993], poderíamos falar em baixa conectividade [não há distúrbios, os 

elementos são cristalizados], homogeneidade das participações [não há geração 

de novas ideias], sem variação de volume, criando assim as chamadas paredes 

de constância. 
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A inteligência coletiva que participa deste processo foi dependente de uma 

estrutura disciplinar e mediada por participantes com decisão sobre o projeto. 

Está nas vizinhanças da inteligência coletiva piramidal proposta por NOUBEL 

[2008]
69

. Nesta concepção, a informação e os participantes são localizáveis e 

passíveis de controle, como indica a imagem abaixo, dificultando a 

permeabilidade e interoperabilidade com o meio ambiente.  

 

 

Figura 17. Mensagem postada em 1º de fevereiro de 2012 no fórum Apresentação dos Participantes do Webinar 

 

Por outro viés, emprestamos de ATLEE [2008]
70, que propõe formas de inteligência 

coletiva, o conceito de reflexivo, segundo o qual o diálogo entre as pessoas serve 

para discutir, refletir e deliberar, movimento observado nos fóruns e comentários 

postados nas wikis.  

 

                                                             
69

 Jean-Francois Noubel, fundador da TheTransitioner – rede de pessoas interessadas em inteligência coletiva  
www.TheTransitioner.org. Ele chama de piramidal a inteligência coletiva construída sobre os seguintes pilares: divisão de 
trabalho, autoridade, escassez financeira [que gera competição e definha colaboração e consequentemente a capacidade 
de auto-adaptação], padrões e normas. 
70

 Tom Atlee cunhou o termo co-inteligência, em sua visão, mais abrangente que a inteligência coletiva, que, na sua 
perspectiva, é uma inteligência circunscrita no perímetro grupal. Conceitualmente a ideia de co-inteligência traria uma visão 
holística de dimensões e formas da inteligência. 

http://www.thetransitioner.org/
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Mensagem A  
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Mensagem B 

 

 

 
Mensagens C 
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Mensagem D 
 

Figura 18. Sequência de mensagens postadas em forma de comentários na página wiki da comunidade Colearn na Tool 

Library: mensagem A postada em 13 de março de 2012; mensagem B, C e D postadas em 14 de março de 2012 

[wiki no webinar 2.0 – espaço para discussão em torno de produção de recursos educacionais abertos – REA] 

 

Portanto, este ambiente carrega características disciplinares [através de 

mediação de decisores, lugares definidos para cada ação na rede], acarretando 

um processo de curta duração da inteligência coletiva [durante o projeto], mas 

com uma memória das ações estável e recuperável. Isso dá a ela o caráter de 

estatística [SALMINEN, 2012] como resultado da sabedoria da rede, que deixa 

disponível os processos de conhecimento e inteligência coletiva para a elucidação 

de problemas coletivos. Isso também pode acontecer nos grupos do Facebook, 

mas pela própria estrutura, velocidade e dinâmica não gera efeitos que alterem a 
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dinâmica do grupo ou daqueles que buscam a rede. O grupo Filtros Educação & 

Aprendizagem XXI71, por exemplo, cria imagens para agrupar nos seus 

comentários os assuntos pertinentes ao título da imagem e assim facilitar a 

organização e recuperação da informação, como indica a imagem a seguir: 

 

                                                             
71

 O grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI alterou seu nome para Educações & Aprendizagens XXI, mas como a 
alteração no Facebook não foi possível, continuaremos a adotar o nome utilizado nesta mídia social. 
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Figura 19.  Mensagem para organização dos diferentes tópicos postados no grupo  

Filtros Educação & Aprendizagem XXI 

 

Quando há uma quebra de simetria, um distúrbio, em uma situação de 

desequilíbrio e múltiplas escolhas, temos um estado fronteiriço que nos indica a 

margem do caos [KAUFFMAN, 1991, CAPRA, 1996]. Neste sentido, quanto mais 
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próximo da ordem, mais modular e com elementos mais isolados que não sofrem 

modificações a partir dos movimentos de outros corpos também isolados. Quanto 

mais próximo do caos, mais em rede e com mais variações tipológicas que 

deixam os elementos suscetíveis aos movimentos de outros elementos [sejam 

documentos, mensagens, indivíduos, entidades].  

 

No caso dos grupos do Facebook, pensando pela perspectiva de KAUFFMAN 

[1993] sobre ordem, complexidade e caos, podemos apontar um ambiente que, 

apesar de organizado de forma linear [as mensagens são colocadas em uma 

linha de tempo], se desprende em direção ao caos. O número de participantes 

[inclusive com constante movimento de adesões], a proximidade de diferentes 

interesses [socialização, comunicação, lazer, trabalho, conteúdo...], as diferentes 

formas de comunicação concomitantes criam um volume de mensagens e 

conexões destas mensagens que exponencia o ritmo de visibilidade e 

invisibilidade das próprias mensagens. Isso colabora com um fenômeno 

incompleto, no qual o fragmento do conhecimento humano é representado à 

espera de conexão e expansão. Portanto, pelo seu caráter transitório, dificulta a 

memória ordenada, estado que é reforçado pelo ambiente que, em cada nova 

mensagem postada, a anterior vai sendo colocada mais abaixo na direção do 

desaparecimento na interface, situação que só se altera se houver alguma 

interferência, ruído [voto, comentário, compartilhamento] que traz a mensagem 

para o início da linha do tempo, como demonstrado a seguir.  
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Figura 20. Percurso da mensagem A na linha de tempo vertical no Facebook. 

 

Sem mecanismos simples de recuperação, busca-se na linha do tempo, ou 

busca-se pelo autor. A memória coletiva, nesta perspectiva, pode ser construída a 

partir do conhecimento individual, na ideia de ser parte de um ‘cérebro global’ ou 

o ‘Hipercortex’, em um contexto de múltiplas perspectivas com uma memória 

semântica digital compartilhada [LÉVY 2010]
72 e o conhecimento é mediado pela 

interatividade [LUO, XIA, YOSHIDA, WANG, 2009]. 

 

A inteligência coletiva aqui processada é distribuída, de caráter informacional e 

emergente, em função de sua relevância, como já dissemos. Esta denominação 

está na continuidade dos estudos de ATLEE [2008] sobre suas formas. Ele propõe 

que a inteligência informacional é baseada em comunicação e na coleta 

                                                             
72

 Além de texto publicado em 2010 [ver referências], houve palestra proferida no 3º Simpósio Hipertexto e Tecnologias da 
Educação – redes sociais e aprendizagem. http://vivero.educared.org/group/el-jardin-de-las-
delicias/forum/topics/videolecturas-para-compartir?commentId=6520212:Comment:7417&groupId=6520212:Group:954 Link 
encontrado via twitter [@ MDoloresjpena, em 23/10/2012] 

http://vivero.educared.org/group/el-jardin-de-las-delicias/forum/topics/videolecturas-para-compartir?commentId=6520212:Comment:7417&groupId=6520212:Group:954
http://vivero.educared.org/group/el-jardin-de-las-delicias/forum/topics/videolecturas-para-compartir?commentId=6520212:Comment:7417&groupId=6520212:Group:954
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generalizada e persistente de informação disponível em bases de dados, 

revelando a ubiquidade do conhecimento criado. Quando se refere a emergente, 

trata de fenômenos que emergem para a realidade em função de sua relevância. 

Distribuída é uma condição pela convergência de redes e expansões de conteúdo 

via compartilhamento e uso de links, que levam os conhecimentos ali elaborados 

para outros ambientes e novas elaborações.  

 

 

 

O ambiente [Tecnologias] 

 

 

 

As tecnologias embutidas nas redes são importantes para esta tese em dois 

níveis, o micro e o macro. Segundo HEMETSBERGER e REINHARD [2006], no 

nível micro as tecnologias devem possibilitar pontes sobre as lacunas de 

conhecimento entre indivíduos. No nível macro, falamos de tecnologias dando 

suporte às atividades de conhecimento. As lacunas de conhecimento são 

ofertadas em todas as esferas, desde entendimento do ambiente até questões 

individuais ou da rede compartilhadas. As atividades do conhecimento, no nível 

macro, têm suporte nas estruturas internas da rede e nas interoperabilidades 

possíveis com outras redes. Neste sentido podemos entender as duas como um 

conjunto que permeia as atividades na rede, dando autonomia, abertura, 

diversidade e interatividade, princípios apontados por DOWNES [2012, p.28] para 

sistemas distribuídos que podemos estender para as inteligências coletivas 

distribuídas.   

 

Tutoriais, mensagens relatando problemas, indicação instrutiva, a interação via 

mensagens [assíncrona] e via chats [síncrona], facilidade de busca e inserção de 

materiais são alguns dos elementos importantes para vencer as lacunas e 

possibilitar as atividades do conhecimento. Na comunidade Colearn, pela 

fragmentação entre interface da comunidade e painel de organização do 
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participante, criaram-se uma distância e dissonância na comunicação imediata 

com as tecnologias.  

 

 

A busca por pontes para vencer as lacunas foi dividida entre emails e participação 

em encontros via web conferência, usando uma tecnologia chamada 

FlashMeeting73. Esta separação de tecnologias no espaço e tempo acaba por 

limitar a apropriação do ambiente e da própria rede, estabelecendo outros níveis 

de relevância, que na concepção de DOWNES [2012] passa pelo conteúdo [neste 

caso de sua compreensão ou reorganização facilitada pela tecnologia] e pela 

localização [no sentido de distância – quanto maior for a distância, menos eficaz o 

sistema por estar mais sujeito a interferências e ruídos].  

 

Por outro lado, a facilidade de registro e recuperação de memória neste ambiente 

estabelece um diálogo claro com seus participantes. Em um processo inverso, os 

grupos no Facebook têm as diversas tecnologias para diálogo síncrono e 

assíncrono disponíveis na interface, também têm acesso a uma série de 

aplicativos que podem concentrar suas atividades, desde jogos até organizadores 

como calendários. Como consideramos o vencer as lacunas do conhecimento 

para encontrar condições para as atividades do conhecimento um processo, 

também entendemos observar este processo em rede.  

 

Nesta perspectiva as tecnologias distribuídas formam o conjunto, mas não 

podemos ignorar a prevalência dos participantes nos ambientes mais 

heterogêneos, fazendo dos ambientes menos integrados espaços de consulta e 

recuperação de materiais mais reflexivos, gerando recursos. Nesta rede temos 

tecnologias que funcionam como agregadoras dos conteúdos [imagens 

organizando de forma temática as mensagens relacionadas, como no grupo 

Filtros Educação & Aprendizagem XXI], que facilitam a visualização dos materiais 

[inserção de arquivos], que propiciam a busca, a recuperação da informação e os 

diálogos esclarecedores.  

                                                             
73

Desenvolvido no âmbito do Knowledge Media Institute, na The Open University, Inglaterra.  
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As mensagens, por sua vez, são também tecnologias, mas de desterritorialização, 

flutuações navegáveis. O homem sempre cria tecnologias para ampliar-se e 

expandir seu saber na relação com o mundo em sua volta. Foi assim com o 

alfabeto e a escrita, os símbolos, as imagens. Neste momento podemos pensar 

que a rede é em si uma tecnologia porque é a memória externa e coletiva das 

tecnologias empregadas e, ao mesmo tempo, abriga-se na sua própria existência. 

Não há separação entre rede e tecnologia; temos tecnologias das redes, 

disponibilizadas em suas estruturas ou criadas pelas redes em função das suas 

necessidades.  

 

Na margem do caos os processos tecnológicos não se baseiam em corpos 

separados que se relacionam com os sujeitos, não há descolamento e sim a rede. 

Parafraseando LAW [s/d] “um ator é também, e sempre, uma rede”. Desta forma 

são pontes, mas também são suportes para o conhecimento, não em unidade e 

sim em rede.  

 

 

 

A rede 

 

 

 

Pensar a rede [enquanto participantes conectados] colabora para o processo que 

envolve o conhecimento e a inteligência coletiva. A heterogeneidade de 

participantes é um traço de oxigênio que revela uma rede ativa, capaz de gerar 

diversidade de temas, conteúdos e conexões. Um fator relevante nesta direção foi 

a quebra de fronteiras a partir da comunidade Colearn na Tool Library para atingir 

esta condição.  

 

Inicialmente, na comunidade Colearn, os membros são envolvidos com pesquisa 

em contexto acadêmico e pertencentes a grupos de pesquisa representados no 

projeto do livro. Portanto, um grupo mais homogêneo nos interesses e 
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perspectivas. Some-se a isso o fato que neste ambiente as estruturas disponíveis 

não eram compartilhadas por todos os participantes, havia apenas um número 

representativo dos grupos,74 gerando um descompasso na regularidade e 

diversidade de contribuições. Porém, estes mesmos participantes estão inseridos 

em outras redes. Encontram em outros ambientes formas mais rápidas ou 

confortáveis para participar e obter respostas em uma relação direta com seus 

diversos interesses, gerando um processo interdependente e, ao mesmo tempo, 

de permanência porque aquilo que se constitui em redes nelas permanece em 

movimento. “Um dos mais intrigantes aspectos da inteligência coletiva é a sua 

relativa independência da inteligência individual.75” [PÓR, 2008, p.242] 

 

Este processo foi sendo observado também na rede quando esta transbordou 

suas fronteiras. Vários integrantes, que já estavam também no grupo Filtros 

Educação & Aprendizagem XXI [vindos por outras redes e conexões que as 

derivadas da comunidade Colearn], passaram também ao grupo Colearn 

Facebook. Nestes grupos, pela própria dinâmica de adensamento e conexão, 

estão interagindo pessoas que não participam de todos os ambientes em uma 

mescla de intervenções e interesses. Nesta condição ativamos, segundo LÉVY 

[2012, 2011, 2010], uma conectividade [em transformação constante fazendo 

associações, vínculos e caminhos] que possibilita a filtragem de dados, a 

navegação pela informação, a simulação de sistemas complexos, a comunicação 

transversal e a observação recíproca.  

 

Em suma, temos a troca de saberes em construção coletiva de sentidos pelo 

princípio de conexão e heterogeneidade [DELEUZE e GUATARRI, 2007] e também 

pelos jogos de inteligência coletiva [LÉVY, 2010 – ver nota de rodapé 11] provocados 

por conversas criativas76 entre os agentes que interagem. Esta concepção se 

aproxima do conceito proposto de ‘inteligências coletivas’, que no seu plural e 

                                                             
74

 Até 17 de maio de 2012, 154 pessoas haviam respondido o questionário e faziam parte do projeto, no entanto apenas 62 
estavam inseridas na comunidade Colearn. Na atividade específica Webinar 2.0 havia mais 12 participantes que só 
atuaram neste espaço, perfazendo um total de 74 participantes no ambiente da comunidade Colearn na Tool Library.  
75

 One of the most intriguing aspects of collective intelligence is its relative independence from individual intelligence. 
Tradução livre da autora. 
76

 Palestra proferida no CONITEC 2012 – II Congresso Nacional de Inovação, trabalho e Educação Corporativa. na 
Petrobrás, Rio de Janeiro, em 30 de julho de 2012 e transmitida online. 
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diversidade nos diz sobre diferentes camadas que se sobrepõem, se mesclam, se 

transformam.  

 

 

A rede [Comunicação] 

 

 

 

As formas diversas de comunicação transversal vencem barreiras de tempo e 

espaço, gerando, nas redes, comunicações síncronas no tempo presente da 

visibilidade, e assíncronas no diálogo. Isto é reflexo da percepção do processo 

que incorre nas apropriações das mensagens postadas. A notação do tempo das 

intervenções nas mensagens nos mostra que, quando este intervalo de tempo é 

reduzido, horas ou dias, como ocorre com mais frequência nas mensagens 

postadas nos grupos do Facebook observados, como indica a imagem abaixo, a 

interatividade é feita por participantes que estão online no tempo de visibilidade 

da mensagem [ou são despertados via email - um recurso possível nas redes 

pesquisadas é receber a informação sobre a atualização das mensagens no 

email- ou seguem a mensagem – clicando sobre ‘seguir publicação’].  
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Figura 21. Mensagem e os seus diversos comentários em diferentes sincronias durante o tempo de visualização 

grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI 

 

Por isso chamamos de síncronas, não porque se traduzem em diálogo síncrono 

[como no chat, por exemplo], mas porque envolvem apropriação em sincronia 
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pelos participantes durante o tempo de visibilidade da mensagem em seu trajeto 

entre pertinência e obsolescência.  

 

Outra relação semelhante a que acabamos de apontar, que buscamos revelar ao 

longo desta tese, aqui torna-se pertinente. O processo de tecitura do 

conhecimento relacionado aos processos de inteligências coletivas nas redes 

sociais virtuais revela que, além da relação pertinência e obsolescência, são as 

relações entre convergência e expansão que exploram a permeabilidade e a 

tecitura como ‘comunicação do conhecimento’ e não as relações tão-somente 

baseadas em fluxos. 

 

Desta maneira podemos entender o fluxo como um meio de comunicação 

pertinente ao espaço das mercadorias onde o conhecimento é dado como vetor e 

deve ser transmitido pelos canais e meios, de forma linear. Quando processados 

na rede, são correntes de informação entre nodos [CASTELLS, 2009]; que 

transmitem uma mercadoria, a informação e que dependem da relação entre a 

fonte e o receptor [DRETSKE, 1991]. Em síntese, o fluxo é direcional [dado por um 

vetor], ordenado, sistematizado, estruturado, ligando o sistema ao ambiente, 

como bem representa o desenho de PREGOGINE [1989, p.54]. 

 

 

Figura 22.  Representação de PRIGOGINE [1989, p.54] de um sistema incorporado a um entorno ou contexto e as trocas 

entre eles, onde X indica as entidades com suas propriedades. 
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Podemos atribuir a condição de fluxo para um sistema mais organizado do que 

caótico, ou para quando dentro do caos são definidos os momentos de ordem. 

Nestas condições é possível comunicar o conhecimento, como objeto histórico, 

uma vez que a relação é de troca entre o ambiente e os componentes do sistema, 

em um ecossistema onde o fluxo os conecta. Quando o foco está na análise do 

processo de tecitura do conhecimento nestas condições [não se excluem, se 

complementam], o fluxo pode não ser o princípio mais atuante, assim como 

sistema talvez não seja o formato adequado.  

 

Aqui propomos repensar. Enquanto falamos de um processo de conhecimento 

que se dá em processos complexos, no caos e é entendido como processo de 

ruptura, podemos entender que ele pode não estabelecer fluxos porque não está 

transmitindo conhecimento [como objeto histórico], de forma ordenada, 

estruturada, de A para B, mesmo que A e B sejam ao mesmo tempo emissores e 

receptores, condição que as mídias sociais virtuais permitem, dando um caráter 

dinâmico à rede. Neste sentido deixa de ser um sistema, baseado em um 

processo binário, onde o fluxo é preponderante. 

 

Os esquemas representativos do fluxo, por mais complexos que sejam, não 

preenchem todos os espaços da rede. O sujeito e o ambiente são vistos 

separados. Isso acaba por incorrer em uma articulação e também em uma 

representação da rede, como mostra a imagem a seguir, em que se torna visível o 

descolamento dos sujeitos [nodos], as suas conexões ou laços [alimentadas pelos 

fluxos] e o ambiente [espaço].  
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Figura 23. Representação de uma rede [gerado em Gelphi]
77

 

 

A representação nos leva a pensar em camadas permeáveis de conhecimento, 

que se estruturam a partir da convergência e da expansão, não em fluxos e, 

portanto, ‘preenchem os vazios’ da rede formando a tecitura, o tecer em conjunto, 

como indica a próxima imagem. 

 

Figura 24. Camadas tecidas nos espaços ‘vazios’. Interferência da autora na imagem gerada por Gelphi 
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 Gelphi é um programa aberto que gera visualizações de redes. https://gephi.org/  

https://gephi.org/
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Estamos nas vizinhanças das observações de Ilya Prigogine [1989] sobre objetos 

que se encontram no intervalo do sistema binário, ou seja, entre ponto e linha, 

linha e superfície e superfície e volume. Objetos que, segundo ele, são 

conhecidos como fractais
78

. Mas nos afastamos da ideia da possível divisão das 

partes de forma a criar partes idênticas ao todo. A rede, neste sentido, não é um 

fractal composto de unidades [objetos], é um conjunto que relaciona pontos, 

linhas e camadas de permeabilidade. 

 

 

Figura 25. A  neve contra o vidro [foto da autora] é a personificação do desenho de fractal  

de PRIGOGINE [1989, p.130] 

 

Ainda nas vizinhanças de Prigogine, podemos observar que realimentação, nesta 

condição, é inexistente, dispersa ou fragmentada em função do tempo de 

visibilidade. O laço de realimentação [feedback] é um conceito muito presente nas 

teorias que tratam de sistemas vivos [MATURANA e VARELA, 1995, LOVELOCK apud 

CAPRA,1996, só para citar alguns], da termodinâmica [PRIGOGINE, 1989] e também 

presente nas teorias da inteligência coletiva [SALMINEN, 2012] quando este, ao 

propor três níveis de inteligência coletiva, micro, emergente e macro, delega ao 

emergente condições de feedback. O nível emergente seria aquele que possibilita 

a passagem do nível micro [combinação de elementos psicológicos, cognitivos e 

de comportamento por trás do grupo] para o macro [a inteligência coletiva se 
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 Fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. 
Termo cunhado pelo matemático francês Benoit Mandelbrot. São uma pequena parte do estudo do caos se alojando em 
uma área da ciência conhecida como dinâmica não linear. Se trata de corpos da natureza cuja geometria infinita da lógica 
euclidiana não pode medir. [SALAS; BELTRAN, 2002, p.1] 
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torna um fenômeno estatístico como resultado da sabedoria das multidões a partir 

das interações dos indivíduos no nível micro]. Neste nível emergente baseia-se 

nos sistemas complexos que elegem a adaptação e auto-organização na 

emergência da ordem, dependendo dos laços de comentários [feedbacks, loops], 

randonismo e interações múltiplas [BONABEAU, 1999 apud SALMINEN, 2012], fazendo 

o todo maior que suas partes. Dizem respeito a ciclos que conectam as partes 

participantes em uma interdependência em uma determinada estabilidade e 

ordem, que mantêm coesos os participantes e o ambiente por meio de um 

sistema de comunicação [WIENER apud CAPRA, 1996, p.53]. 

 

Dentro desta perspectiva, poderíamos dizer que os comentários na mensagem 

postada são uma realimentação que configura certa estabilidade e ordem 

enquanto no tempo de relevância, como nos mostra a mensagem a seguir, que foi 

postada em 30 de janeiro de 2012 e recebeu dois comentários em 1º de fevereiro 

do mesmo ano. Ainda visível na wiki, onde foi produzida, não recebeu mais 

nenhum aporte. 
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Figura 26. Mensagem e comentários postados na Comunidade Colearn na wiki criada sob o título de Mapas Conceituais 

 

Na comunidade Colearn, dentro desta perspectiva, temos uma estabilidade que, 

segundo este preceito, poderia ser alimentada em um intervalo de tempo maior. 

Mas isso não acontece porque o princípio nos parece o mesmo, a cultura da 

interatividade, que é regida pela relevância, fazendo com que o evento fique 

perdido em função da homogeneidade e da estagnação material na rede, apenas 

sujeito ao transporte via fluxo, quando da busca da memória ou do recurso. 
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Quando este ciclo de estabilidade se quebra “todo o sistema se torna caótico” 

[CAPRA, 1996, p.86]. É neste momento que passamos do fluxo para a 

permeabilidade através do processo de convergência e expansão, abrindo espaço 

para o processo de tecitura do conhecimento como rompimento de uma situação 

estável [conhecimento que chamamos de histórico]. 

 

Propomos a convergência e a expansão do conhecimento como um processo. Na 

concepção de um conhecimento no caos [ou nas suas margens], a ruptura de 

estados de equilíbrio não acontece em um ponto [o nodo da rede], ela se 

estabelece no jogo de tensões entre convergência e expansão. Convergência não 

significa unidade ou estabilidade, mas opera através de forças de unificação e 

através de dinâmicas de tensão e transformação que exploram outras fronteiras. 

A mensagem não se delimita a si própria e não se contém em si mesma, neste 

sentido se expande, sem se prender ao ponto de convergência, a própria 

mensagem, como identifica o gráfico abaixo. 

  

 

Figura 27. Gráfico da relação convergência e expansão 

 

 

Em reflexões paralelas, SIEMENS [2006] apresenta o termo transvergência: 

 
 
Já não é convergência o grito do conhecimento. TRANSVERGÊNCIA [a 
transferência e aplicação dos conhecimentos de um campo para outro] é 
a nova realidade. O mundo está conectado. Estamos nos tornando 
conscientes de atividades fora dos nossos próprios espaços.

79
 [p.82] 
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 No longer is convergence the cry of knowledge. TRANSVERGENCE (the transfer and application of knowledge from one 
field to another) is the new reality. The world is connected. We are becoming aware of activities outside of our own spaces. 
Tradução livre da autora. 
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O que SIEMENS [ibidem] chama Transvergência tende mais para o intercâmbio de 

conhecimento entre diferentes campos, através do fluxo, para realizar o contexto 

de conhecimento, mas que preservam seus contornos, enquanto esta tese, no 

jogo entre a convergência e a expansão, trata da ocupação dos espaços entre 

fluxos que são preenchidos pela permeabilidade do conhecimento, tornando-se 

inerente a ele enquanto tecido. 

 

 

 

A rede [Mensagem] 

 

 

 

A mensagem postada torna-se, nesta rede, a face visível dos seus contextos. Isso 

nos remete a dois movimentos: um interno, no próprio artefato, e um externo, que 

cruza a rede e permeia outras redes. Em ambos podemos ter a criação e 

compartilhamento de conhecimento e diversas inteligências coletivas interagindo. 

Esta proposição nasce da visualização e observação do formato, da linguagem, 

dos interagentes e das conexões propostas. Nasce também do entendimento de 

que a informação pode carregar em si um conhecimento, que como consequência 

do tempo de visibilidade e das apropriações e interferências antes do seu tempo 

de obsolescência se convertem em um conhecimento mínimo persistente no 

âmbito da própria mensagem e de sua expansão ao longo do tempo, em camadas 

e escalas variáveis, semelhante ao que CAPRA [1996] chamou de conhecimento 

aproximado. 

 

Uma primeira questão a ser considerada na composição deste conhecimento é a 

extrema velocidade com que processamos a abundância de informações, 

especialmente online, podendo observá-la durante o período entre a sua 

pertinência e obsolescência. Isso implica, a princípio, na interatividade de tempo 

presente, ou seja, feita por aqueles que estão conectados ou que se conectam 

em um tempo próximo antes de a mensagem se tornar invisível. Outra questão é 
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a exposição desta mensagem frente à densidade da rede, atuante ou não. Como 

aponta HINE [2003], estamos diante de um fenômeno eletivo [a rede] onde 

podemos fazer parte, mas não participamos. 

 

Este processamento da informação, na interface da Tool Library ou dos grupos do 

Facebook, se faz em uma relação entre seu tempo de visibilidade no espaço 

[tempo entre a pertinência e a obsolescência da mensagem na mídia social], os 

tipos de interagentes [indivíduos, imagens, filmes, textos, documentos], a 

interatividade e as conexões propostas. Neste sentido podemos nos referir à Lei 

de Rendimentos Acelerados de Raymond Kurzweil80 para falar do tempo de 

visibilidade no espaço. Dentro do princípio proposto por ele, de quanto maior o 

crescimento exponencial da ordem, maior a aceleração exponencial do tempo, 

nos indica que o intervalo de tempo entre eventos significativos cresce menos ao 

longo do tempo. Isso pode ser traduzido, no caso desta tese, como o intervalo 

entre a pertinência e a obsolescência de uma mensagem e do conhecimento 

expresso e visível naquele espaço [de tempo]. Pode ser ampliado ou reduzido em 

função da pertinência e interatividade sobre a mensagem e também, em um jogo 

de forças, entre a relevância daquela mensagem e a massa de informação que 

aporta no ambiente, fruto da densidade da própria rede. 

 

Esta condição pode ser exemplificada pela mensagem abaixo, em que o grupo de 

740 integrantes [na data da mensagem] foi exposto a sete links diferentes em 

menos de uma hora [dia 1º de março de 2012 das 13h54 às 14h43]. Foram dez 

comentários [um último comentário é feito 6 horas depois, as 19h56] e esta 

mensagem atingiu a sua obsolescência neste ambiente. Porém abriu sete 

diferentes links para os interagentes, o que provoca a expansão das margens da 

própria mensagem e o acesso a novas redes a partir deste ponto de convergência 

[a mensagem]. 

 

 

                                                             
80

 Raymond Kurzweil, americano [1948], especializado em inteligência artificial. Autor do ensaio chamado A lei dos 
rendimentos acelerados [2001] em que expande a lei de Moore [criada por Gordon Moore em 1965], a qual expressa que 
aproximadamente a cada 18 meses são duplicados os números de transistores em um circuito integrado] para descrever 
um crescimento exponencial do progresso tecnológico. 
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Figura 28. Mensagem do grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI em 1º de março de 2012 às 13h54 
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Esta singularidade vai ao encontro de um mensuramento do conhecimento que já 

não pode ser dado em décadas como quando o indivíduo completava seu ciclo 

escolar, iniciava uma carreira e esta, normalmente, durava toda a vida. Passa a 

ser medido de forma exponencial, podendo em determinadas áreas ser medido 

em meses e anos [SIEMENS, 2004].   

 

A “meia-vida do conhecimento” é o intervalo de tempo entre quando o 
conhecimento é adquirido e quando ele se torna obsoleto. Metade do 
que é conhecido hoje não era há 10 anos. A quantidade de 
conhecimento no mundo dobrou em 10 anos e irá dobrar a cada 18 
meses de acordo com a American Society of Training and 
Documentation [ASTD]. [GONZALEZ, 2004]

81 
 

 

Na rede observada podemos ter uma variação entre o tempo de pertinência e 

obsolescência que depende da dinâmica de cada ambiente, dos aportes que 

mantêm a visibilidade daquela mensagem.  

 

Podemos nos perguntar se na comunidade Colearn na Tool Library temos um 

tempo maior para gerar a obsolescência em função de um ambiente mais 

estruturado e organizado para o registro de documentos e, em contrapartida, um 

movimento menos dinâmico dos seus interagentes? E nos grupos do Facebook, 

de forma inversa, o tempo é menor para gerar a obsolescência em função da 

dinâmica, adensamento e maturidade do grupo? 

 

Devemos considerar dois tipos de obsolescência que se complementam:  

 

1. a obsolescência pelo esvaziamento da participação [via ausência de 

comentário ou voto]; 

2. a obsolescência pela invisibilidade [via sucessão na linearidade temporal].  

 

Há uma terceira forma de obsolescência a ser considerada que é resultado do 

descompasso entre o tempo das mídias sociais e nosso tempo histórico 

                                                             
81

 The “half-life of knowledge” is the time span from when knowledge is gained to when it becomes obsolete. Half of what is 
known today was not known 10 years ago. The amount of knowledge in the world has doubled in the past 10 years and is 
doubling every 18 months according to the American Society of Training and Documentation (ASTD). Tradução livre da 
autora. 
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relacionado às nossas atividades cotidianas. “[...] me perdi no processo por conta 

deste período minimamente desconectada82.” É um trecho do e-mail que se segue 

que nos dá a dimensão destes dois tempos em conflito. 

 

 

Figura 29. Email enviado por integrante de um dos grupos envolvidos no projeto da comunidade Colearn em 1/03/2012 

 

Outra relação importante é a condição de ruptura causada pela inserção da 

mensagem. Ao ser postada, altera a condição de estabilidade temporária da rede. 

Neste sentido provoca a rede a entrar em um processo de tecitura de 

conhecimento motivado por um novo tema, desafio, questão, informação. Um 

bom exemplo é a mensagem que se segue, na qual a convivência de diferentes 

idiomas em uma mesma rede, que acaba por provocar rupturas em diversas 

direções, do aprendizado de um novo idioma a mecanismos de tradução, além 

das questões inerentes ao próprio conteúdo. 

 

                                                             
82 Esta palavra foi grafada em itálico porque está escrita de forma equivocada no e-mail, mas pelo sentido da mensagem foi 
incorporada.  
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Figura 30. Mensagens em dois idiomas do grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI 
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Em primeira instância, temos um conhecimento por ruptura que pode se mover 

em direção a um conhecimento mínimo persistente em função das ações [ou não] 

da rede. Podemos, então, dizer que a mensagem em seu tempo de visibilidade 

carrega em si a ideia de um conceito mínimo persistente
83

 do qual derivamos para 

um conhecimento mínimo persistente. Esta persistência se dá pelo conteúdo e 

forma registrados como ponte para as conexões propostas na mensagem pelos 

comentários, votos e links, pela relação com outras redes que possibilitam o seu 

acesso e o seu movimento porque ele é coletivo, externo ao indivíduo, latente à 

espera da conexão através da interatividade. Torna-se, assim, produto da 

inteligência coletiva da rede. 

 

Podemos buscar na decodificação genética da inteligência coletiva proposta por 

Malone, Laubache e Dellarocas [Centro de Inteligência Coletiva - Massachusetts 

Institute of Technology – MIT/EUA] esta proposição de coletivo. A partir de um 

mapeamento, o genoma, que busca reconhecer por categorias e ações o seu 

gene determinante e partindo de uma conceituação direta e controversa que diz 

ser a Inteligência Coletiva entendida como “grupos de indivíduos que fazem 

coisas que parecem coletivamente inteligentes”84, definem quatro pontos cardeais 

para determinar como reconhecemos a inteligência coletiva e seus genes:  

 

 o que [objetivo],  

 por que [incentivos / motivações],  

 como [estrutura / processo] e  

 quem [pessoas].  

 

Aplicando estes pontos cardeais não somente a redes, mas a mensagens, 

podemos pensar em reconhecê-las como artefatos estruturantes [por sua 

condição de conhecimento mínimo persistente a ser realizado na interatividade e 

também por conter traços de colaboração] das inteligências coletivas da rede.  

                                                             
83

 O conceito mínimo persistente é uma datação da teoria dos nodos que foi interpretado por Gordon Pask [1928 -1996], 
cientista inglês que contribuiu para os estudos da cibernética, psicologia, epistemologia e tecnologias da educação. Ele diz 
que estes nodos atuam como elementos de computação que exercem forças de repulsão, a fim de interagir e persistir em 
preencher o espaço. - http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Pask    
84

 Conceito disponível no site http://cci.mit.edu/index.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Pask
http://cci.mit.edu/index.html
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Em um quadro síntese adaptando as categorias propostas no genoma,85 

podemos visualizar seu percurso nesta direção:  

 

mensagens quem o que por que como 

cria a rede Mensagens, 
interferências e 
conexões  

interesse, 
participação 
consonâncias e 
dissonâncias 

colaboração 

decide a rede sobre o seu 
tempo de 
visibilidade 

por relevância colaboração 

 

Tabela 06.  Quadro de genoma adaptado para entendimento das relações de colaboração e inteligência coletiva. 

 

Quando pensamos na rede, podemos dizer que ela tem como objetivos facilitar a 

socialização, trocas, aprendizagem, trabalho, etc. Quando pensamos na 

mensagem, podemos dizer que tem como objetivo provocar uma mudança na 

rede pela ruptura de um estado, permeando informações, discussões, trocas de 

alguma espécie. As motivações são tanto pessoais como da rede, mesclando 

diversos interesses em função da relevância. Como se traduz em ações efetivas 

no tempo de visibilidade da mensagem pela incorporação de comentários, votos, 

pelo compartilhamento em outras redes. Mesmo em ambientes mais 

hierarquizados com mediações por parte dos participantes administradores, a 

participação é livre e movida pelos interesses. Desta maneira optamos por dizê-la 

colaborativa, não no sentido comum de participação em um projeto, mas em seu 

sentido básico de colaborar ao estar na rede. Pensamos em três níveis de 

colaboração neste contexto: estar na rede, participação efetiva e 

interdependência [esta sim em torno de projetos, objetivos comuns].  

 

A mensagem, neste cenário, é um conhecimento mínimo persistente baseado em 

conexões propostas e que traz a experiência prévia do indivíduo e suas redes 

para dentro do ambiente comum à rede em que está interagindo. Esta ação 

agrega outras experiências, em um ciclo colaborativo, criando pontes entre redes, 

                                                             
85 O genoma propõe as seguintes categorias para os 4 pontos: 

 Quem [multidão, hierarquia];  
 Por que [dinheiro, amor, glória ou reconhecimento];  
 Como – criação [coleção, disputa, colaboração];  
 Como – decisão [decisão de grupo: votação, média, consenso, previsão de mercado/ decisão individual: mercado , 

redes sociais]  
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estabelecendo permeabilidades que vão tecer o conhecimento. “Eu guardo meu 

conhecimento nos meus amigos, é uma axioma para coletar conhecimento 

coletando pessoas.”86 [STEPHENSON, 1998, p.1]. Em um espectro maior, o 

conhecimento do qual falamos se torna visível a partir de um acúmulo de 

invisibilidades87.   

 

Ampliamos o conceito da mensagem como um conhecimento mínimo persistente 

a partir da proposição de DRETSKE [1981] segundo a qual a informação é um 

agente semântico de conhecimento e não apenas um elemento sintático, um sinal 

a ser transmitido. Podemos pensar que, no tempo entre sua pertinência e 

obsolescência, ela precisa ser decodificada, avaliada em sua relevância para 

receber as interações, implicando a sua compreensão quase que imediata, e 

validada. Para que este processo se realize, entendemos haver um conhecimento 

mínimo persistente, incompleto, sendo tecido a partir da informação contida, de 

sua interpretação e expansão [interna e externamente à rede], em um processo 

de inteligências coletivas, que pode se tornar persistente ao longo do tempo, 

vindo a ser um conhecimento histórico, cristalizado. Mas enquanto em trânsito 

não é durável ou completo, uma vez que em diferentes momentos da rede ou em 

diferentes redes e suas relações, pode mudar. 

 

Conhecimento é literalmente um conjunto de conexões entre entidades. 
Em seres humanos, este conhecimento consiste na conexão entre 
neurônios. Em sociedades, este conhecimento consiste em conexões 
entre seres humanos e artefatos. O que a rede conhece não está no 
conteúdo de suas entidades, nem no conteúdo das mensagens enviadas 
de um para outro, mas só pode ser encontrado através do 
reconhecimento de padrões emergentes na rede de conexões e 
interações.  [DOWNES, 2012, p.14] 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86

 I store my knowledge in my friends’ is an axiom for collecting knowledge through collecting people. Tradução livre da 
autora. 
87

 Inspiração em Cidades Invisíveis de Italo Calvino. 
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A tecitura pelo estado de relevância 

  

 
“O estado de relevância trata do aspecto de instabilidade do 

campo efêmero de construção do conhecimento.” 
          

 Maria de los Dolores J. Peña
88 

 

 

 

 

 

Manifestação de conhecimento 

 

 

 

 

Pode uma rede, estruturalmente organizada em uma interface binária [digital], 

produzir um conhecimento caótico, não encadeado, portanto não sistemático, que 

se tece no coletivo e não no indivíduo, em quantas dimensões forem possíveis? 

 

O primeiro passo importante na busca desta resposta é atualizarmos nossas 

lentes investigativas. Nosso olhar, muitas vezes míope, não consegue ver outras 

abrangências porque só enxergamos, nesta condição, de muito perto. Portanto 

vemos apenas o nodo e o laço, mas não os vazios entre eles. A questão na 

verdade já carrega em si a resposta, falamos da tecitura de um conhecimento 

inacabado, não sistematizado, em quantas camadas permeáveis e com quantos 

atores forem necessários, que foram sendo percebidos no ‘artefato-ator-rede’89 

desta pesquisa, a mensagem.  

 

 

                                                             
88

 Adaptação de nota de orientação, Barcelona, 31/05/2012. 
89

 Em uma clara referência à teoria do ator-rede. “A teoria é distintiva porque ela insiste em que as redes são materialmente 
heterogêneas e argumenta que não existiria sociedade e nem organização se essas fossem simplesmente sociais. 
Agentes, textos, dispositivos, arquiteturas são todos gerados nas redes do social, são partes delas, e são essenciais a 
elas.” [LAW, s/d] 
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Diversidade de conteúdo, espaço para o discurso, observações reflexivas, novas 

ideias e a própria realimentação [feedback], normalmente apontados como 

insumos para a manifestação do conhecimento online, foram encontrados nas 

mensagens, nos mais diversos formatos, como aponta o exemplo a seguir [figuras 

31 e 32], que também aponta para a diversidade de linguagens e possibilidades. 

 

 

Figura 31. Mensagem postada nos arquivos sobre tecnologias disponível na Tool Library para todas as comunidades e 

seus desdobramentos: compartilhamento na parte de cenários da própria Tool Library, em área comum a todas as 

comunidades, e no grupo Colearn do Facebook. Estão desdobradas nas imagens que seguem [Figura 32] 
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Figura 32. Mensagens desdobradas da figura 30 
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Temos novas paisagens, agora digitais. Assim LÉVY [2010] inicia sua defesa de 

uma alfabetização para a inteligência coletiva. Argumenta que nas paisagens dos 

meios unidirecionais o canal de comunicação é também a fonte de informação, 

como, por exemplo, a televisão. Nos meios digitais temos canais pelos quais nos 

conectamos às fontes de nossa escolha. Poderíamos por exemplo, a partir da 

mensagem acima, irmos à parte de tecnologias da Tool Library, ao programa para 

fazer as mandalas ou ainda aos exemplos da arte postados. Além, claro, de 

podermos nos conectar às pessoas que interagiram nestas mensagens. Portanto 

precisamos, ainda segundo Lévy: 

 

 Estabelecer prioridades, 

 Selecionar as fontes, 

 Filtrar a informação em função da qualidade, 

 Categorizar e classificar dados, 

 Sintetizar e colocar em perspectiva as informações brutas e 

 Interagir em um modo civilizado. 

 

Cada agir [categorização, avaliação, emissão de informação, retransmissão de 

dados, interoperabilidade das mensagens] informa e transforma a memória 

coletiva; cada ação contribui para a orientação de outros participantes. [LÉVY, 2010 

p.3]. São dinâmicas complexas de colaboração e pensamento coletivo, norteadas 

pela transparência no sentido de que toda a informação, e conhecimento por 

consequência, no meio digital pertence a princípio à esfera pública, onde as 

pessoas terão que aprender a se orientar. 

 

Somam-se, assim, aspectos referentes às mensagens, mas também a nossa 

interatividade com elas, como são somadas as inteligências coletivas à tecitura do 

conhecimento.   
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Manifestação de inteligência coletiva 

 

 

 

A Reflexão coletiva, a diversidade de objetos envolvidos, a possibilidade de 

geração e disseminação de ideias, decisões coletivas são formas claras da 

manifestação das inteligências coletivas, que podem ter diferentes níveis, 

tamanhos e organizações [LUO, XIA, YOSHIDA, WANG, 2009]. Apontam, ainda, para a 

sua aplicação nos negócios, na organização da aprendizagem, na construção de 

mentes coletivas “collective mind” [Weick e Roberts 1993], cérebro global “Global 

Brain” [Russell 1983, Mayer-Kress e Barczys 1993, Heylighen,1995] e mesmo o Hypercortex 

de Lévy [2010], entre tantas possibilidades. Dois exemplos abaixo seguem nesta 

direção. Primeiro, o grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI no Facebook 

busca criar uma identidade. Isso envolve diversidade de opiniões, geração e 

disseminação de ideias, decisões coletivas. Claro, neste contexto, a percepção da 

inteligência coletiva e dos saberes envolvidos, pode ser pensada como local.  
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Figura 33.  Sequência de mensagens para votar e reconhecer a nova identidade do grupo Filtros Educação & 

Aprendizagem XXI 

 

Em outras circunstâncias, como o segundo exemplo que trazemos, podemos 

pensá-la mais a caminho do global, multiidioma, e distribuída [7.415 pessoas 

curtiram e 7.127 compartilharam]. Entre estes dois extremos? Quantas 

inteligências forem necessárias. 
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Figura 34. Sequência de mensagens em diferentes redes a partir da mensagem: como focar na era da distração? 

 

O importante é perceber que a inteligência coletiva é um processo complexo que 

se realiza através do conhecimento, transborda as fronteiras do coletivo e dos 

indivíduos que criam o conhecimento que a gera. Ela resulta, aos nossos olhos, 

da interatividade, das conexões estabelecidas, das linguagens e dos tecidos que 
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se formam. Porém ela pode não se configurar. DE LIDDO e BUCKINGHAM 

SHUM [2010] apontam alguns eventos que podem interromper ou modificar o 

processo: 

 

 Quando não há dados suficientes para uma resposta confiável; 

 Quando há ambiguidade sobre a verdade dos sinais do ambiente; 

 Incerteza sobre o impacto das ações; 

 

Neste contexto podemos nos perguntar se a inteligência coletiva se faz, sempre, 

de forma objetivada ou pode ser “invisível”, involuntária ou inconsciente. Em suas 

pesquisas sobre o assunto os autores [ibidem] falam em traços conscientes 

[votos, comentários, etc.] que podem ir de um baixo nível de reflexão [votar] a um 

alto nível [como escrever um artigo em blog]. Falam também de caminhos 

inconscientes deixados pelos navegadores.  

 

 
Figura 35. Imagem abstrata de um fragmento do processo de inteligência coletiva. 

 

Assim nos revelam a relação básica da inteligência coletiva, a colaboração, 

mesmo que no seu nível mais elementar, o ato de estar na rede, que, por si, deixa 

traços. Portanto são processos que agregam todos os interagentes em constante 

relação e que permanecem nas redes, embora os contextos originais possam não 
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mais existir. Portanto podem se reinventar, ao se relacionar com novos 

conhecimentos, em nova tecitura. 

 

 

 

A tecitura pelo Estado de Relevância 

 

 

 

As estruturas efêmeras deixam as suas fundações visíveis [flutuantes] e mais 

sujeitas à permeabilidade. Esta condição nos indica um contexto complexo onde 

as redes sociais virtuais coabitam e nos fazem entender que falamos de um 

cenário também complexo para o conhecimento que ali é tecido.  

 

Propomos no início desta tese que o conhecimento do qual falamos é um 

fragmento de conhecimento humano trabalhado dentro da sofisticação das redes 

sociais. É um processo de tecitura que articula de forma significativa e de 

maneira não linear as informações em dependência das interações e conexões a 

serem ativadas pela sua relevância, desnudando processos de inteligências 

coletivas, no tempo presente. Tece também, nestas condições, o espaço do 

Saber [LÉVY, 2011]. Um espaço antropológico das inteligências e dos saberes 

coletivos, onde a informação é navegável.  

 

Neste processo, que se dá pela ruptura do estado de ordem para um estado 

caótico [ou nas margens do caos], o conhecimento é incompleto no seu tempo de 

visibilidade. Dizemos que a informação carrega conhecimento mínimo persistente 

capaz de, mesmo em um tempo muito curto entre a sua pertinência 

obsolescência, provocar a articulação significativa reveladora das conexões, 

expansões e de novas circunstâncias de tecitura. Nestas condições a informação 

pode equivaler ao conhecimento.  
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O conhecimento mínimo persistente é um elemento que flutua, quando no estado 

caótico, e que pode se cristalizar ao longo tempo, tornando-se agora persistente 

no sentido de permanecer, um conhecimento que chamamos histórico. Quando 

Stephen Downes, por exemplo, faz seu livro Connectivism and Connective 

Knowledge: Essays on meaning and learning networks [2012] a partir de 

mensagens postadas no seu blog e se utiliza do formato livro para articular as 

respostas [mesmo que chame de versão 1.0 e esteja sujeito a alterações futuras], 

ele dá um caráter de permanência, de um conhecimento agora histórico. Pode vir, 

neste processo, a se tornar um conhecimento científico, por exemplo, menos 

permeável na sua estrutura, porém amplamente poroso na sua comunicação, o 

que pode gerar, quando de sua inserção nas redes, novas situações de 

conhecimento mínimo persistente. Assim a experiência de estar dentro é a de 

estar fora e vice-versa. 

 

As redes processam fluxos de informação e permeabilidades, camadas de 

conhecimento dadas pela convergência e expansão. Neste caminho, entendemos 

o fluxo como um canal que comunica e interage com os atratores [pontos de 

convergência], mas é a relação entre convergência e expansão em 

seu estado de relevância que se traduz em tecitura de 

conhecimentos e em processos de inteligência coletiva. Assim, 

neste jogo, temos códigos, conexões e meios que estão contidos na mensagem, 

tornando-a um ponto de convergência, um atrator [que se auto-organiza, permite 

interatividade e feedback], para então no mesmo jogo de forças, expandir a partir 

da realização de significados [conhecimento] que exigem protocolos dos mais 

diversos, desde aqueles necessários as suas expansões, como links, formas de 

compartilhamento, até os culturais e sociais, que lhe dão permanência nas redes. 
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Figura 36. Representação do processo de convergência e expansão 

 

Esta tecitura do conhecimento é dada pela heterogeneidade da rede e pela 

compreensão que nela todos os elementos [não apenas os sujeitos, mas os 

objetos, estruturas e os processos envolvidos] são interagentes. Assim, no 

percurso da pesquisa elegemos as categorias e as analisamos em forma de 

processo e articulação, não como elementos isolados em uma relação de troca. 

São camadas que se sobrepõem, permeando-se e assim tornando-se ‘ambiente-

rede-conhecimento-inteligência coletiva-comunicação-mensagem-tecnologia’, na 

mesma grafia e percepção de ator-rede, o ator que também é rede. [LAW, s/d] 

 

Outra relação importante, demonstrada na nossa análise, é a constituição de 

processos de inteligências coletivas. Primeiro não os entendemos como produto, 

um resultado dos conhecimentos articulados. São parte dos processos, tecendo-

se uns as outros, conhecimentos e inteligências coletivas. São plurais porque 

pontuamos serem tantas quantas as realidades que as geram. Nesta confluência 

entre conhecimentos, inteligências coletivas, convergências e expansões, uma 

questão torna-se importante: o tempo de visibilidade, que se dá entre a 

pertinência e obsolescência da mensagem.  
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Aqui delineamos nossa tese. Propomos um Estado de Relevância [ER], que é 

estado porque é interagente, não representa conhecimentos e inteligências 

coletivas já processadas, tornadas históricas e computadas em processos 

estatísticos. É um estado também porque é permeável, sujeito às alterações e 

redefinições que se congregam na tecitura do conhecimento nas redes sociais 

virtuais e no habitar das inteligências coletivas. 

 

O Estado de Relevância propõe-se como um terceiro elemento na relação 

convergência e expansão. Quando pensamos em um sistema binário de 

comunicação que preconiza o fluxo, vamos encontrar uma dualidade entre 

convergência e expansão [ou neste caso divergência, ou desvio na relação 

emissor-receptor]. Como preconizamos a existência do fluxo vinculada a camadas 

permeáveis que tecem o conhecimento, vamos encontrar uma terceira margem, 

um ‘terceiro incluído’ na visão de Lupasco [apud NICOLESCU, 2009]: o Estado de 

Relevância. Ele vai lidar com o conhecimento complexo em diferentes realidades 

e dimensões e nos dar o entendimento que convergência e expansão não são 

uma dualidade, mas parte da tecitura no tempo de sua visibilidade. Portanto, o 

Estado de Relevância determina em diferentes granulações o tempo de 

visibilidade da mensagem pela sua relevância, os conhecimentos e as 

inteligências coletivas em processo. 

 

Para tornar compreensível o Estado de Relevância, primeiro precisamos indicar 

onde se apoia a relevância. Trabalhamos sob quatro perspectivas90: importância, 

utilidade, atualidade e significado. São perspectivas que podem ser todas 

incorporadas em nossas leituras ou somente aquelas que se tornarem 

pertinentes. Um tema, por exemplo, que gerou um tempo de visibilidade maior, 

conhecimentos e inteligências coletivas, foi o “farejador de plágios”, uma 

mensagem colocada no grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI do 

Facebook em 26 de abril de 2012 e que por ter inúmeros professores na rede foi 

relevante. Por ser um programa capaz de detectar plágios em trabalhos dos 

alunos, foi relevante também pela sua utilidade. Em tempos de internet é um tema 

                                                             
90 A partir de nota de orientação, São Paulo 17/10/2012. 



A tecitura do conhecimento       154 
 

atual e que recebeu contribuições também atuais por seu significado ético, político 

e educacional. Por outro lado, por ser uma mensagem postada em um ambiente 

da rede que tem um comportamento mais caótico que ordenado, exposto a uma 

densidade maior de participantes, recebeu contribuições em cadeia, refletindo a 

existência e tecendo um conhecimento mínimo persistente, que gerou novas 

rupturas e novas tecituras. 
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Figura 37. O farejador de plágios, mensagem postada no grupo Filtros Educação & Aprendizagem XXI do Facebook 

 

Outra mensagem que traduz esta concepção é a indicação para um LMS 

[Learning Management Systems ou Sistema de Gestão da Aprendizagem – SGA] 

chamado Schoology. A mensagem acabou por gerar uma discussão em torno de 

três diferentes ambientes de gestão de aprendizagem: o Moodle, o Schoology e a 

Rede Social Educacional [REDU]. Além da discussão profícua, foram agregadas 

as experiências de uso e questões de posicionamento ético entre ambientes 

abertos e os pagos. Desta maneira, como no primeiro exemplo, a relevância, 
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dada pela importância, utilidade, atualidade e significado, determinou o tempo de 

permanência [e visibilidade] neste ponto de convergência, a expansão para a 

experimentação da plataforma e o retorno ao ponto de convergência com os 

resultados da experiência. Interessante também é perceber a inserção de outro 

assunto, apesar da discussão intensa, que foi o dado sobre a maior lua cheia do 

ano, o que reforça o caráter diverso e heterogêneo da rede. 
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Figura 38. Discussão sobre ambientes de gerenciamento de aprendizagem 

 

Outro exemplo que demonstra a convergência e a expansão pela 

interoperabilidade da mensagem, assim trazendo a importância e atualidade pela 

conexão. A mensagem foi postada no grupo Colearn [A] e no grupo Filtros, 
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Educação e Aprendizagem XXI [B] no Facebook, a partir do blog [C], que deu 

origem às mensagens.  

 

 

 

 

A 

B 
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Figura 39. Interoperabilidade da mensagem 

 

 

Mas este estado não se constroi a si mesmo e não delimita suas fronteiras, ele é 

absolutamente dependente da rede ‘ambiente-rede-conhecimento-inteligência 

coletiva-comunicação-mensagem-tecnologia’ para gerar as relações entre 

convergência e expansão, determinando o tempo de visibilidade [pertinência, 

obsolescência da mensagem] e por fim perfazendo a tecitura do conhecimento e 

dos processos de inteligências coletivas. 

 

Podemos afirmar, então, que temos um conhecimento próprio da rede, tecido no 

seu tempo de visibilidade e relevância, incompleto em busca de conexões 

[conhecimento mínimo persistente], que se organiza pelas inteligências coletivas 

atuantes na rede e pelas redes. Assim podemos dizer das redes sociais virtuais 

como coabitantes, habitat e desenho do espaço do Saber preconizado por LÉVY 

[2011]. 

 

 

C 
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Podemos dizer que esta tese ainda contribui na criação de pontes sobre as 

lacunas apontadas nas teorias sobre inteligência coletiva, ao dizer da centralidade 

do conhecimento nos seus processos e dizer das realidades que geram quantas 

inteligências forem necessárias. 

 

Podemos tecer esta relevância dizendo, inspirados em John Law [s/d], “há 

conhecimentos, há inteligências coletivas, há estados de relevância e, 

obviamente, resistências.” 
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“Vejo, vejo a hora, agora é a Eternidade” 

Charles Baudelaire 
O Spleen de Paris, pequenos poemas em prosa,  

escritos entre 1855 e 1867 
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As grafias humanas correm no leito da eternidade, da preservação do humano ao 

longo do tempo, transpassando as idades de quem escreveu e para quem foi 

escrito, transportando ideias, poemas e vida para além do tempo de sua criação. 

Sejam as grafias da escrita, dos desenhos, dos objetos, das imagens em 

movimento, das vozes gravadas, são grafias que buscam a imortalidade. A 

perpetuação das descobertas, das reflexões, das teorias, do modo de vida, dos 

contratos sociais, culturais, através dos tempos e dos espaços, apagando 

fronteiras e tornando o mundo uma aldeia, como diria Marshall McLuhan.  

 

Assim Baudelaire, em um único verso do seu poema em prosa ou prosa-poema O 

relógio, reúne e resume o homem ao falar do tempo, a hora cronológica dada por 

um instrumento que detém uma tecnologia para marcá-la, e o tempo eterno, 

fugidio da hora determinada, a aspiração da existência humana.  

 

As eras demarcam o tempo e o espaço, contam para o futuro através das marcas 

deixadas em cavernas, em pedras, madeiras, papiros, livros, nas molduras das 

obras pintadas, nas telas dos cinemas, nas fotografias que correm o mundo em 

diversos suportes, fragmentos do conhecimento humano para serem revisitados, 

repensados, reconstruídos, refutados. As sociedades e nossos cotidianos são 

fundados nesta relação entre grafias dos tempos passados e a escrita de grafias 

para o futuro, pautadas em tecnologias que lhe dão vida no presente. 

 

Este desenho em um traço nos revela sombras e luzes, movimentos, ritmos e 

pausas que são construídas em consonância com as técnicas e suportes 

disponíveis. Assim vamos criando tecnologias de ruptura, como a agricultura, a 

escrita, a prensa, a eletricidade e o digital, entre tantas outras, muitas vezes 

locais, importantes para um grupo, muitas vezes transformadoras da humanidade. 

“as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Elas se 

entrelaçam no tecido da vida quotidiana até se tornarem indistinguíveis.” [WEISER, 

1991, apud LEMOS, 2004, p.22] 

 

. 
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Vamos criando eras, da pedra, do ferro, da indústria, da informação, do fluxo, da 

conexão, do saber. Partimos de matizes mais concretos, como pedra, ferro, 

indústria, para matizes mais abstratos, como informação, fluxo, conexão, saber. É 

interessante perceber também que a tríade formada pelo tempo, espaço e 

tecnologia foi sendo empregada na construção da estabilidade ao longo do 

tempo, em uma divisão de tarefas que imputa lacunas entre amadores e 

profissionais, especialistas e ignorantes, emissores e receptores, conhecedores e 

não conhecedores.  

 

Um exemplo simples. A fotografia. Em seus tempos analógicos, a divisão entre 

amadores e profissionais envolvidos no processo entre tirar uma fotografia e tê-la 

em cópia de papel era clara. Envolvia uma série de aparatos tecnológicos, 

profissionais especializados, deslocamentos por empresas específicas. O 

fotógrafo profissional era o responsável pelas imagens do mundo e para o mundo. 

Eram deles as imagens nos jornais, nas revistas, nas publicações científicas, 

mostradas na televisão, no cinema. Ao amador cabia eternizar o seu cotidiano 

através dos retratos de família, dos eventos e os registros particulares. Ao artista 

cabia a subversão dos meios e dos papeis, talvez preconizando o que viria pela 

frente. A passagem de um status para outro envolvia um grande esforço em 

reformular a noção de lugar e papel. 

 

E hoje? Temos jornalismo feito com imagens tiradas no instante do evento com 

equipamentos diversos que agregam diferentes funções e nos permitem 

desencadear todo o processo, agora instantâneo, feito por diferentes mãos, com 

diversas tecnologias, que vão da criação a publicação em diferentes suportes. 

Cabe ao profissional a curadoria, não necessariamente a criação da grafia. 

Somos híbridos, somos móveis, somos ubíquos e conectados, direta ou 

indiretamente afetados.  

 

O advento do digital nos abre para novas realidades onde as fronteiras entre 

trabalho, educação, cultura, lazer e sociedade são muito tênues; para não 

dizermos invisíveis, são permeáveis. A mobilidade ganha um novo espaço, o 
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ciberespaço, onde tempo e espaço se confundem. Aquele perde o seu absoluto 

[Newton] e seu relativo [Einstein], torna-se o tempo presente na interface, a 

expressão visível do espaço e da interatividade. Torna-se também a incorporação 

do efêmero, do incompleto através de tecnologias móveis para um homem 

nômade que carrega em si a rede. “Enquanto o cinema mostra a realidade ao 

público, o ciberespaço dá um corpo virtual, um papel a cada um. A imprensa e o 

rádio falam, o teatro e o cinema mostram, o ciberespaço incorpora.” [RHEINGOLD 

apud LEMOS, 2005, p. 156] Somos mais que zero e um, a razão binária digital, 

podemos estar no entre. É neste “entre” que esta tese vem encontrar seu lugar. 

 

A tecitura do conhecimento nas redes sociais: habitat das 

inteligências coletivas, ao perguntar como se configura o conhecimento 

construído nas redes sociais virtuais, e se este pressupõe o desenvolvimento da 

inteligência coletiva, pergunta-se a si mesma sobre o contemporâneo dos vazios, 

dos não lugares e das transitoriedades. Coloca-se em vazios teóricos de novas 

percepções das realidades que ainda se constroem, em vazios dos espaços, 

produzidos em circunstâncias de mobilidade, que transformam e transportam 

nosso cotidiano, o lugar geográfico passa a ser a localização, o lugar simbólico 

das afetividades, das ações e realizações passa a ser em rede. O tempo se 

mostra como um tempo de visibilidade, entre pertinência e obsolescência.  

 

As estruturas hierárquicas e ordenadas do conhecimento ganham uma nova 

perspectiva frente ao transitório, a solidez torna-se permeável em processos de 

tecitura. Permeável à rede e ao indivíduo em rede, assim temos uma perspectiva 

ligada à transitoriedade, como transitórios são os indivíduos, os processos e os 

conhecimentos nela tecidos.  

 

Nesta direção, esta tese trata o conhecimento e a inteligência coletiva como 

processos. Não são produtos finalizados e prontos à entrega via fluxo. São 

processos imbricados, realizam-se um a partir do outro, dependentes das 

conexões, redes e contextos envolvidos. Tornam-se plurais tecidos, os 

conhecimentos e as inteligências.  
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Ao apresentarmos esta condição, não estamos fazendo um jogo de palavras, 

estamos propondo que o conhecimento tecido nas redes sociais virtuais é próprio 

delas, ocupando espaços, modos e tempos diversos e que são articulados por 

diferentes inteligências coletivas. Assim, quando dizemos que estamos em um 

mundo globalizado, onde o voo da borboleta no Alasca pode influenciar as 

mudanças climáticas nas florestas tropicais, não estamos falando da entidade 

borboleta ou da entidade floresta, mas sim de toda a rede, com todas as 

inteligências envolvidas. Porém não falamos de uma cadeia determinada - esta 

rede pode ou não se articular, portanto nem toda borboleta no Alasca vai deflagrar 

processos de mudança nas florestas tropicais. Assim como falamos que a 

inteligência coletiva organizada em uma fábrica não é a mesma de uma tribo 

nômade ou de uma cidade. Temos diferentes camadas que se permeiam, 

advindas do espaço das mercadorias, do espaço da terra, do território e agora do 

saber, recuperando Pierre Lévy. O espaço do saber é um espaço antropológico 

da inteligência e dos saberes coletivos, onde a informação é navegável. Diz ainda 

que o aprendizado recíproco, dado pelo simples fato de estar na rede [o grau 

básico de colaboração], é indissociável da habitação do mundo.  

 

Habitat como lugar, habitar como apropriação, como verbo, habitação como 

substantivo [estrutura] e habitante como quem neste lugar se reconhece. É neste 

universo polifônico que dizemos que as redes sociais virtuais são o habitat das 

inteligências coletivas. Primeiro porque na rede coabitam sujeitos, objetos e 

estruturas que se articulam dando espaço para a sua existência. Depois porque 

esta coabitação gera heterogenia e interatividade, criando as pontes da habitação 

do mundo.  

 

Concordamos com LAW [s/d] na sua defesa da teoria do ator-rede, em que 

argumenta que não haveria sociedade nem organização se fossem baseadas 

apenas no social. “Agentes, textos, dispositivos, arquiteturas são todos gerados 

nas redes do social, são partes delas, e são essenciais a elas.” [ibidem] Temos o 
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solo fértil onde redes se formam e tecem saberes e inteligências coletivas [que ali 

tem seu habitat] interdependentes. 

 

Desta maneira percebemos que há um contexto complexo que clama por ser visto 

como complexo e, portanto, também incompleto e transitório. Nele os interagentes 

agem sobre os seus dados e os dados da rede, criando, reordenando e 

compartilhando, a partir de uma arquitetura da participação e da 

interoperabilidade, em exercícios de hipertextualidade. A complexidade torna-se a 

escritura das inteligências coletivas e dos conhecimentos. 

 

Temos solo fértil também para esta tese. 

 

Ao propormos que é a relação entre convergência e expansão em seu 

estado de relevância que se traduz em tecitura de conhecimentos e 

em processos de inteligências coletivas, podemos, sem dúvida, incluir este 

conhecimento incompleto, transitório, onde a informação pode se igualar ao 

conhecimento [conhecimento mínimo persistente] nas concepções de 

conhecimento contemporâneo. Isso implica a percepção de um conhecimento 

próprio de um contexto frente às realidades disponíveis e que contribui para as 

transformações do mundo. Os campos da educação, do trabalho, da cultura, do 

social vivem conflitos de tempos e espaços que podem ser repensados a partir da 

convergência e expansão em função de um Estado de Relevância: em 

tempos de abundância de informação e futuros escritos por todas as mãos é a 

Terceira Margem a ser tecida e incluída. 
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