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Resumo 

 

Em 2009 Wilton Azevedo apresentou na Universidade Paris 8 seu 

trabalho de pós-doutorado Interpoesia- O Início da Escritura Expandida. 

Azevedo fez um estudo semiótico das possibilidades da poesia no ambiente de 

rede – Internet. Verificou que sua ideia de escritura expandida não se limitava à 

poesia, mas também à educação. Percebeu que no século XXI tudo que 

propuser a construção do conhecimento e da arte deve ser desenvolvido de 

forma rizomática.  

Utilizando a metodologia das abordagens na educação de Graça 

Mizukami, pretendemos verificar se a proposta de Azevedo permite a construção 

de uma prática de ensino-aprendizagem que possa ser utilizada no ambiente de 

rede.  

Além de inspecionar as ideias de Azevedo com a metodologia de 

Mizukami, cotejamos exemplos que contribuem para o entendimento do que 

poderia constituir uma educação rizomática. No percurso foram examinadas as 

ideias de G. Deleuze e F. Guattari, que adotaram o termo como conceito para 

sua obra Mil Platôs.  

Palavras-chave: Abordagem; rizomática; Mizukami; Deleuze; Guattari; educação 

a distância; ensino-aprendizado; redes. 

  



 
 

Abstract 

 

Wilton Azevedo wrote his pos-doctoral paper The Beginning of the 

Expanded Scripture in 2009, at the University Paris 8. Azevedo made a semiotic 

study of the possibilities of poetry in the network environment of the Internet. He 

believed that his idea of expanded writing was not limited to poetry but also to 

education. He realized that in the 21st century everything that proposes 

knowledge building and art, should be developed in a rhizomatic approach. 

Using the methodology of Graça Mizukami to analyse educational 

approaches, we intend to verify if the proposal of Azevedo allows a teaching-

learning practice that may be used in the internet environment. 

Also, as we combine Azevedo's ideas with Mizukami's methodology, we 

will collate examples that contribute to the understanding of what could constitute 

a rhizomatic education. In the course will be examined the ideas of G. Deleuze 

and F. Guattari, who adopted the term as a concept for their book Thousand 

Plateaus. 

Keywords: Approach; Rhizomatic; Mizukami; Deleuze; Guattari; Distance 

education; Teaching; learning; Networks; Rhizome. 
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Introdução 

Em busca de uma abordagem pedagógica 

Há momentos em que podemos celebrar a novidade através do exame de 

autores próximos. Não existem motivos para que uma tese de doutorado venha 

privilegiar autores estrangeiros em detrimento de autores brasileiros. A questão 

não é nacionalista, mas epistemológica. Na busca da interdisciplinaridade, por 

que não estar próximo das fontes do conhecimento?  

Da mesma forma que em direito e medicina os autores nacionais são guia 

na construção do conhecimento, em pedagogia devemos primar pelo mesmo 

hábito. Mesmo conhecendo as diversas ideologias e movimentos que desde o 

século XX estão construindo a escola no Brasil, sempre caímos na tentação de 

voltarmos aos autores estrangeiros dos dois últimos séculos para 

fundamentarmos o que fazemos. Outras vezes, percebemos certa insistência na 

celebração de autores e práticas cuja simples citação deveria conferir rigor 

acadêmico a convicções ideológicas. 

Preferi fazer escolhas de pessoas próximas, pois valho-me da certeza de 

que meus professores já trilharam o caminho árduo da pesquisa e da vivência 

acadêmica, e cuidadosamente adquiriram conhecimento suficiente para 

poderem construir suas próprias ideias e visões de mundo, com autonomia. 

Para não perder de vista a acuidade, a autonomia a que me refiro é aquela 

de origem kantiana, que determina que o poder cognitivo é um sentimento que 

confere autonomia. (Kant, Crítica do Juízo, Intr.§ III).  Com a autonomia da 

vontade operamos uma síntese a priori que confere ao conceito da liberdade 

uma realidade objetiva determinada pela razão prática. 

Buscamos, portanto, as leituras de Graça Mizukami e Wilton Azevedo 

para criarmos um recorte interdisciplinar em suas obras. Este recorte surgiu de 

uma hipótese apreendida quando da leitura do trabalho de pós-graduação de 

Wilton Azevedo1 sobre os conceitos fundantes da poesia digital. A hipótese é 

que Azevedo teria percebido uma forma de evoluirmos nas propostas 

pedagógicas. Seu objeto de estudo era naquele momento a poesia num mundo 

digital. Esta poesia seria decorrente de uma escritura expandida numa 

ambiência numérica. Adiantando sinteticamente ao leitor estas ideias, a escritura 
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expandida são as diversas camadas de códigos presentes no universo digital. 

Sabemos que a linguagem de máquina, os programas e os resultados analógicos 

dos programas, tais como texto, vídeos e sons, precisam de camadas 

interatuantes de código de programação para se comunicarem com os seres 

humanos. Esta comunicação decorre da capacidade de armazenamento de 

memória das máquinas que utilizamos para facilitar nossa realidade. Conforme 

escreveu Azevedo: 

É interessante como sempre se duvidou das novas relações de 

conhecimento e linguagem que os atributos da tecnologia – analógica 

ou digital – trazem e vêm trazendo para a fala e para a leitura humana. 

O conhecimento humano que há muito pertence a nossa cognição, não 

foi suficiente como forma de registro para a memória, pois tivemos de 

criar outro formato de memória não pertencente mais à espécie 

humana, mas às nossas criaturas: as máquinas (Azevedo,2009, p.10).   

As máquinas são artifícios humanos para organização do conhecimento 

e da memória. As camadas interatuantes dos códigos de programação 

constroem aquilo que a ciência da computação refere como “arquitetura da 

informação”. Esta arquitetura consegue prever as diversas possibilidades de 

interação e interatividade que o ser humano pode ter com a máquina. Azevedo 

chama essas possibilidades de ambiência, pois é um espaço arquitetônico em 

quatro dimensões; altura, largura, profundidade e tempo. Assim, o conteúdo de 

uma ou mais disciplinas pode ser verificado no ambiente digital no qual a 

narrativa pode se desdobrar em múltiplas representações e eventos contidos no 

mesmo espaço, permitindo uma parataxe temporal (Azevedo, 2009, p. 49).  

Originalmente seu trabalho não se refere senão indiretamente à 

educação. Mas como não é possível percorrer a poesia digital sem a percepção 

de seu leitor, há várias sutis inferências à necessidade de nova abordagem de 

educação articuladas ao longo do texto como por exemplo: 

A poesia digital, por incrível que possa parecer, retoma a ritualização da 

linguagem, isto porque é um fazer pré-programado previsto por sua escritura e é este 

crédito que a emancipa como novidade, não havendo nem ruído nem estranhamento, 

pois tudo que está contido em uma programação é pré-concebido, é processo. ... A nova 

cultura do acessar é portadora de uma consciência que estimula os sentidos, 

advogando-nos o direito do que ensinar e aprender, bem como de como fazê-lo, 
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armazenando em nossa memória as opções de um aprendizado tão multidisciplinar e 

intrínseco quanto à natureza (Azevedo, 2009, p.54).  

Justamente estas inferências me causaram espécie ao desenharem por 

dentro do texto de Azevedo, propostas para uma educação para escrituras 

digitais. Como veremos mais tarde, Azevedo percebe que a fruição da escritura 

expandida não pode estar apenas restrita a fruição daquilo que se apresenta 

imediatamente aos sentidos, pois sua apresentação decorre de camadas 

anteriores ou interiores, conforme se conduz uma leitura semiótica daquilo que 

é percebido. O próprio Azevedo nos guia em algumas propostas de leituras desta 

ordem. 

Para ele, as especificidades dos sistemas de linguagem, principalmente 

os códigos digitais, tornaram evidente a produção e a disseminação poética 

através de um complexo tecnológico, por que um código sempre precisa de uma 

tecnologia que o sustente. Em termos semióticos, o que antes era visto como 

aparato tecnológico intermediador, percebemos hoje que é parte de uma 

escritura interpoética. Tudo que adquirimos por meio da linguagem digital tem o 

sentido de produção de articulação dos signos. Não há mais a manipulação em 

termos de montagem, pois tudo nesta escritura em expansão é articulado. A 

linguagem digital coloca a produção da linguagem em uma nova escala 

alfabética – de escrita – mas que envolve gerenciamentos em que a máquina é 

parte integrante desta articulação (Azevedo, 2009, p. 32).  

Além disso, está claro que mesmo a máquina sendo passiva ao ser 

humano, suas possibilidades de interação comunicacional acontecem a despeito 

das intenções originais dos programadores dos códigos que fazem a máquina 

funcionar. As interações do usuário com a máquina, promovem também uma 

interatividade típica da teoria da comunicação 2.  Neste sentido, não há para ele 

diferença formal da comunicação entre o ser humano e a máquina (ou conjunto 

de máquinas), e a comunicação entre os próprios seres humanos. Isto porque o 

mundo digital trouxe para nós a possibilidade de criarmos alternativas no 

processo de comunicação, estabelecendo vários níveis nas relações interativas. 

Neste aspecto, todo exercício de linguagem associada ao conceito de hipermídia 

começa a proporcionar um sistema aberto de comunicação – emissor e receptor 
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– sem limite definido, passando a configurar uma nova noção de espaço em que 

não se reconhece o princípio ou o fim do próprio sistema (Azevedo, 2009, p.41). 

A episteme utilizada para construção da hipermídia é comum à três tipos 

de comunicação (homem-homem, homem-máquina e máquina-máquina), e 

permite que o ser humano pretenda uma fruição plástica por todas as 

possibilidades interativas e interacionais apresentadas, libertando-o assim da 

linearidade imposta pelos meios analógicos. Mesmo com a possibilidade 

oferecida ao sujeito de poder ler, ouvir ou assistir de informações de forma 

analógica, a tecnologia expande a fruição. Podemos navegar de uma tela a 

outra, como podemos também fotografar nosso prato de comida e comunicá-lo 

à servidores, repositórios e pessoas antes de comer, criando um novo campo de 

percepção e memória que antes não existia. 

Percebe-se, portanto, que Azevedo está propondo um aprendizado para 

a leitura desta escritura expandida, que modifica a necessidade de 

aprendizagem. Para encontrarmos uma possibilidade de percepção pedagógica 

que possa organizar uma metodologia dessa aprendizagem, buscamos em 

Graça Mizukami uma técnica para construção do recorte didático-pedagógico 

possível para o entendimento deste universo digital regido pela hipermídia. 

Neste universo os sistemas de linguagem que, na origem eram arbitrários e 

autônomos, agora são imbricados, pois nenhum código sobrevive sozinho na 

hipermídia. Na hipermídia, há um roteiro desenhado que tem por objetivo 

estabelecer as imbricações de código para código, criando a possibilidade da 

interface que permite o uso da máquina pelo homem. Sempre que acessamos a 

Internet, estamos trabalhando com hipermídia. 

Esta possibilidade interdisciplinar surge quando encontramos em 

Mizukami um método de exame de metodologias que ela chamou de 

abordagens. Fiel a seus conceitos, Mizukami não faz uma classificação histórica 

ou cronológica das práticas de ensino-aprendizagem, mas desenhou recortes 

que abordam diversas características que eventualmente se sobreponham às 

situações pedagógicas reais.  

Assim, surgem abordagens que de alguma forma sintetizam as práticas 

de sala de aula, muitas delas enraizadas nas ideologias que as fundamentam. 

Para Mizukami, o conhecimento humano está organizado com diferentes 



13 
 

referencias, e, portanto, cria conceitos diversos do que é o ser humano, sua visão 

de mundo e sua cultura. Uma mesma raiz pode produzir diversas abordagens, 

pois a autora organiza suas categorias com o pressuposto de que podemos 

pensar o mundo a partir dos objetos, do sujeito, ou da interação sujeito-objeto. 

Para ela, a intencionalidade do planejamento das atividades de ensino-

aprendizagem no contexto das ações educativas, produzem uma tendência de 

posicionamento pessoal do ser em relação ao mundo, e a sua própria cultura. 

Seu estudo das diferentes tendências pedagógicas no ensino brasileiro 

demonstra que algumas abordagens têm referencial filosófico e psicológico, mas 

há outras que aparecem como intuitivas ou baseadas numa prática, ou 

simplesmente como adaptação de modelos. 

A taxonomia proposta por Mizukami perdura desde sua proposta inicial 

em 1983, e permite que professores entendam as diversas linhas didático-

pedagógicas que adotam em sala de aula.  

Adiantando um pouco o que seria este recorte interdisciplinar entre a 

taxonomia de Mizukami e as percepções da escritura expandida de Azevedo, 

comentamos ainda sem rigor, como a percepção do universo digital pode 

interagir com as propostas de abordagem. Neste momento intentamos apenas a 

construção de uma visão de mundo, que por poder contemplar muitas das 

abordagens de Mizukami de forma concomitante, estará mais para uma 

percepção fractal da proposta de ambiência digital, do que de um modelo 

acabado. 

 

As Interações Iniciais 

 

Naquilo que Mizukami chamou de “abordagem tradicional”, o ser adulto é 

considerado como homem "pronto" e o aluno um "adulto em miniatura" que 

precisa ser atualizado. Esta forma histórica de ensino é centrada no professor. 

O aluno deve repetir seus ensinamentos até aprender a executar determinadas 

ordens de tarefas ditadas. 
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Da mesma forma que construímos hoje máquinas com memória, o ser 

humano deve aprender a conhecer o mundo através de informações fornecidas 

e armazenadas. O aluno é um receptor passivo até saber articular o acúmulo de 

informações com o mundo à sua volta. Sua atuação deverá repetir as 

informações necessárias de forma articulada, inclusive para poder repeti-las a 

outros que ainda não as possuem.  

A realidade do mundo é transmitida pelo processo de educação formal, 

mas também pelo microcosmo que habita. Isto leva a criação de uma sociedade 

que institui valores específicos que devem ser observados e perpetuados. Se o 

território não se move, o conhecimento para habitá-lo também pode ser estático. 

O problema desta forma de constituição social, é que não há o ensino da crítica 

do juízo, e isto elimina a autonomia e institui valores pétreos. A consequência é 

que seus efeitos atuam sobre o comportamento tal como técnicas de 

treinamento: sabe-se o que deve ser feito, mas não o motivo de fazê-lo. 

É interessante notar que muitas vezes estamos programando máquinas 

e desenvolvendo sistemas com este mesmo tipo de postulado: os programas 

sabem o que deve ser feito. Porém, para que a programação funcione é 

necessário que se estabeleçam vínculos entre diversos programas que a rigor 

são independentes, criando camadas de saberes distintos, que se organizam 

quando logicamente introduzimos pontes que dizem: Dado “a”, então “b”, se 

somente se “a” = “c”. Daí criamos tabelas de equivalência que permitem 

examinar quando “a”=”c”, e assim os computadores são capazes de emular uma 

calculadora ou um editor de texto. Em outras palavras, quando programamos 

seguindo os preceitos de uma abordagem tradicional, esquecemos que os 

computadores têm as pontes internas que permitem a utilização de diversos 

programas ao mesmo tempo, a partir de uma única fonte. Isto faz com que o ser 

humano se adapte sempre quando muda de um programa de ensino para um 

programa de busca. Vale o provérbio tradicional: Em Roma, como os romanos. 

A base dessa forma de ensino é o condicionamento operante, conceito 

formulado por Skinner ao entender que os seres orgânicos aprendem as 

respostas eliciadas pelos estímulos das circunstancias do meio. Na escritura 

expandida proposta por Azevedo, também várias instâncias da programação 

obrigam este tipo de condicionamento. O motivo é que para interagir com uma 
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máquina é mais fácil estabelecer uma rotina de comandos que podem ser 

ativados quando ocorrem determinadas circunstâncias. A máquina não 

interpreta uma mensagem do ser humano, mas apenas responde a uma ordem 

de comando. Isto decorre da facilidade que existe em programar máquinas que 

respondam sempre da mesma forma: se “a” então “b”. Até mesmo máquinas 

primitivas como um fogão funcionam desta forma: Se a água ferver, abaixe o 

fogo.  

Do ponto de vista da programação, isto funciona apenas na camada de 

interface entre o usuário e a máquina. Pode ser através de um teclado, de uma 

tela ou por um comando de voz. Na insistência desse método, a máquina 

condicionada se transforma em instrumento condicionador de seu usuário. 

Muito antes dos computadores pessoais se tornarem realidade, Skinner 

sugeriu que poderíamos aprender conteúdo com máquinas de aprender. Skinner 

construiu máquinas mecânicas que recebiam folhas de exercício perfuradas. 

Desde o século XIX, pianos mecânicos chamados de pianolas faziam isso com 

motores movidos a corda. Colocava-se folhas perfuradas, e as teclas eram 

acionadas reproduzindo música. Nas máquinas de Skinner, os alunos utilizavam 

teclas como as de máquinas de escrever, que quando acionadas na sequência 

correta produziam as respostas que iam condicionando o aluno a responder 

sequencias de conteúdo que eram preparadas para dar as respostas corretas. 

Hoje em dia estas máquinas estão disponíveis às crianças e adolescentes 

na forma de videogames. Os jogos eletrônicos são máquinas de Skinner com 

imagem e som. Só há uma resposta correta e para evoluir a criança ou 

adolescente aprende a apertar o botão certo na hora certa. Os videogames são 

brinquedos que criam um condicionamento operante. Mas os videogames são 

programas enclausurados em máquinas que só fazem isso. Quando elas se 

conectam às outras máquinas, fazem no sentido de comunicarem às demais 

máquinas o que seus usuários estão operando. Eventualmente a comunicação 

entre os usuários expandem não a escritura, neste caso o próprio jogo, mas 

apenas a ambiência no qual o condicionamento operante reina. Mesmo assim, 

há uma diferença que denota um avanço no relacionamento do conhecimento 

adquirido e o estado presente de conhecimento do usuário, que é a adoção de 

portfólios das habilidades conquistadas pelo usuário, que fornecem vantagens.  
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    Por outro lado, quando estamos na frente de um computador ligado a 

Internet, podemos ler as notícias, pular para um vídeo, ou assisti-lo ao mesmo 

tempo que lemos um e-mail. Como não temos tarefas específicas (ou mesmo 

que tenhamos) há uma facilidade em pular de uma coisa à outra, seja uma tarefa 

ou um evento de divertimento. Hoje usamos de forma genérica o verbo navegar 

para não apenas colher informações na rede, mas também para incluirmos estas 

informações nos demais arquivos e bancos de dados que alimentam programas 

específicos.  

Há atualmente uma pré-disposição de transformar a educação com o 

auxílio de computadores, em máquinas de Skinner mais sofisticadas, 

principalmente no ensino médio. Foram inclusive inventados programas que 

identificam quando o aluno erra sempre as mesmas questões, e solicita que ele 

cumpra um novo percurso de condicionamento como aprendizado necessário 

para voltar ao cerne do conteúdo. 

Ainda não há programas de ensino que ao detectar as deficiências do 

aluno, retornem até o ensino fundamental para descobrir o que falta ao aluno 

saber para conseguir aprender num nível mais complexo. Isso seria uma 

interessante forma de programar computadores para o ensino a partir de uma 

abordagem cognitivista. Hoje, os alunos acabam apelando para a comunicação 

humana, mediada por celulares ou mesmo intercomunicadores instalados dentro 

do computador, para saber dos outros alunos qual a resposta certa. Isto reflete 

a forma de aprendizado dos jogos. Demonstra também que a escritura 

expandida atua na forma de som e imagem, incluindo, portanto, a própria 

comunicação humana. Assim percebemos que o limite deste tipo de abordagem 

comportamentalista precisa ser transposto com algo para além dela mesma. 

Na vida, os limites para o conhecimento de uma abordagem humanista 

são as observações e intervenções dos professores nas vivências dos alunos 

quando estão buscando cumprir suas metas. Os mestres conferem de forma 

líquida o que é verdade. Do ponto de vista da escritura expandida, esta 

abordagem permite aos usuários vagarem a esmo por todas as possibilidades 

até encontrarem algo que novamente sirva de indicador para uma continuidade 

do fazer. É o processamento paralelo que permite que se abra muitos programas 

ao mesmo tempo, sem que haja definição linear da execução de uma tarefa. 
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A escritura expandida aproveita este vagar naquilo que se convencionou 

chamar de aplicação intuitiva3. No modelo proposto por Fred Davis de 

construção intuitiva do desenho de interfaces, o usuário experimenta as 

interfaces de controle à exaustão, de forma que se aproprie do objeto virtual 

através da tela de um celular, computador ou videogame. 

No nível mais superficial de interação com os objetos, a recepção 

programada para cada objeto permite este vagar intuitivo sem danificar nenhum 

dos componentes principais do programa, com o propósito de ajustar o usuário 

à máquina. Ao invés de obrigar um condicionamento rotineiro, permite-se um 

tempo próprio do sujeito, que estabelece suas rotinas do fazer a partir de valores 

próprios. Nas atuais propostas de interface das máquinas, a assunção destes 

valores próprios inclui até o redesenho da própria interface, naquilo que 

popularmente se chama de customização da interface.   

Podemos até evoluir para uma abordagem sociocultural na rede através 

da ideia de aprendizagem rizomática, um modelo onde o currículo é 

desenvolvido e adaptado por participantes de uma forma dinâmica em resposta 

às circunstâncias. Importante neste tipo de proposta é a interatuação entre a 

aprendizagem e as redes de alunos e professores, sem limites pré-estabelecidos 

ou avaliações de resultados. 

Esta é uma das propostas da aprendizagem rizomática, que foi assim 

nomeada por ser inspirada num pensamento descrito por Deleuze e Guattari em 

Mil Platôs (1987). Em seu trabalho “Deleuze, Educação e Ser” (2006), Inna 

Semetsky resume as diferenças pertinentes do rizoma: “O broto subterrâneo de 

um rizoma não tem uma raiz tradicional. Há um caule que cresce, e quando a 

parte mais antiga da planta morre, sua ponta se rejuvenesce. ” Um rizoma não 

consiste de unidades, mas de dimensões e orientações. Assim como a nova 

parte do caule que cresce de uma parte anterior que morre, as novas relações 

geradas por meio de conexões rizomáticas não são cópias, mas toda vez uma 

nova configuração da mesma coisa. O caule da espada-de-são-jorge, do lírio-

da-paz e da bananeira são totalmente subterrâneos. Uma planta rizomática não 

tem centro e nenhum limite definido. Ela é constituída de um número de nós de 

semi-independentes, cada um dos quais é capaz de crescer e se espalhar de 

forma autônoma, limitada apenas pelos limites do ambiente (Cormier,2008). 
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Para Deleuze e Guattari o rizoma forma um modelo para uma alternativa 

epistemológica ao racionalismo ocidental.  

Essa metáfora botânica pode oferecer uma concepção mais flexível da 

construção do conhecimento no universo digital. Na visão rizomática, o 

conhecimento só pode ser negociado, e a experiência de aprendizagem 

colaborativa compartilhada por pedagogias construtivistas e cognitivistas é um 

processo de criação do conhecimento pessoal com objetivos mutáveis e 

instalações constantemente negociadas de forma sociocultural. Está claro que 

uma definição do que é "conhecimento" é difícil, mas na proposta rizomática a 

chave para qualquer busca de compreensão é compartilhada. Como Hinchley 

(1998) observa: "À semelhança de outros pressupostos culturais, a definição de 

"conhecimento" raramente é explicitamente discutida porque tem sido assumida 

por muito tempo como uma parte da cultura, e isto parece uma verdade auto 

evidente para muitos, simplesmente por que as coisas são como são. ” 

 No entanto, o conceito de conhecimento é líquido e dependente de 

causas histórico-culturais. Como Horton e Freire (1990) argumentam, "Se o ato 

de conhecer tem historicidade, então o conhecimento de hoje sobre algo que 

não é necessariamente o mesmo amanhã. O conhecimento é alterado, na 

medida em que a realidade também se move e muda.... Não é algo estabilizado, 

imobilizado ". Stewart escreve que Cormier (2002, p. 20) sugere que o 

conhecimento representa "posições a partir do qual as pessoas fazem o sentido 

de seus mundos e seu lugar neles, e a partir do qual constroem seus conceitos 

próprios de intervenção, do possível, e suas próprias capacidades para atuar". 

Delimitando seu campo para o que é conhecimento, Cormier entende que a 

informação é a base do conhecimento. As informações em qualquer campo são 

compostas por fatos e números, como podem ser encontradas nos manuais de 

referência técnica de aprendizagem.  

Nos modelos de abordagem conhecidos, os “sábios” traduzem as 

informações para o conhecimento, através da aplicação de provas e 

ponderações que envolvem a revisão e a avaliação rigorosa destas informações 

face o saber sedimentado em conhecimento. Com as novas tecnologias de 

comunicação e a velocidade com que elas divulgam informações e convertem 

as informações em conhecimento, somos obrigados a repensar o que é 
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conhecimento. Além disso, hoje podemos saber onde encontrar as informações 

que realmente são necessárias para a construção do conhecimento em qualquer 

campo, o que faz surgir suspeitas das formas tradicionais de como ele ainda hoje 

é validado. 

Sabemos que a abordagem sociocultural constitui a prática de trabalhar 

em grupo, não só para examinarmos um corolário estabelecido, mas também 

para negociarmos o que qualifica aquela informação enquanto conhecimento. 

De acordo com Brown e Adler (2008), "O impacto mais profundo da Internet, um 

impacto que ainda tem que ser plenamente realizado, é a sua capacidade para 

apoiar e expandir os vários aspectos da aprendizagem sociocultural". A 

abordagem sociocultural em rede é particularmente valiosa em campos onde os 

parâmetros de conhecimento estão em constante mudança e um corolário ainda 

não foi sedimentado. A própria tecnologia educacional é um desses campos. 

O que é necessário é um modelo de aquisição de conhecimento que 

represente o conhecimento negociado em conhecimento socialmente 

construído. Nesse modelo, a comunidade não é o caminho do entendimento ou 

acessar o currículo; em vez disso, a comunidade é o currículo. 

No modelo rizomático da aprendizagem, o currículo não é impulsionado 

por entradas pré-definidas de especialistas; ele é construído e negociado em 

tempo real pelas contribuições das pessoas envolvidas no processo de 

aprendizagem. Esta comunidade, que temos de lembrar sempre que inclui 

alunos e professores, age como o currículo, construindo e reconstruindo o 

conteúdo de sua aprendizagem, da mesma forma que o rizoma responde às 

mudanças das condições ambientais. 

O rizoma opera por variação, expansão, conquista, captura e 

ramificações. Ao contrário das artes gráficas, do desenho ou da fotografia, e ao 

contrário de tramas, o rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, 

construído, um mapa que é sempre destacável, conectável, reversível, 

modificável, e tem várias entradas e saídas e as suas próprias linhas de fuga 

(Deleuze e Guattari, 2000, p.27). 

A escritura expandida é, portanto, francamente rizomática e 

interdisciplinar, pois nasce da interação das comunidades com as máquinas, e 
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pressupõe que mesmo as máquinas sofram constantes modificações através 

das intervenções de comunicação e mesmo de programação na sua lida com 

seres humanos. Todo conhecimento estabelecido é sempre provisório, e toda 

nova necessidade de conhecimento elicia milhares de ações que podem ser 

comportamentais, cognitivas, de memorização e centradas no sujeito. Depende 

do que se está conhecendo, e da atuação dos diversos envolvidos naquela ação 

de aprendizagem. 

Para Cormier (2008), com este modelo, uma comunidade pode construir 

um modelo de educação flexível o suficiente para a forma como o conhecimento 

se desenvolve e muda hoje em dia, produzindo um mapa de conhecimento 

contextual. O currículo vivo de uma comunidade ativa é um mapa que será 

sempre "destacável, conectável, reversível, modificável com várias entradas e 

saídas". Temos de acrescentar, que a noção de comunidade aumenta quando 

pensamos nas possibilidades de comunicação que formam as comunidades 

virtuais. Assim, aquilo que antes teria como limite de percepção os nativos de 

um território, agora inclui participantes interessados em determinados campos. 

Dessa forma a ideia rizomática não tende a entropia. 

Se o mundo da educação interconectado for pensado como um rizoma, 

precisamos construir nossas próprias conexões através deste espaço, a fim de 

nos apropriarmos dele, e isto precisa ser um esforço colaborativo. Em certo 

sentido, a proposta rizomática retorna o conceito de conhecimento às suas 

raízes. O modelo rizomático dispensa a necessidade de validação externa do 

conhecimento, seja por um acadêmico ou por um currículo construído. O 

conhecimento pode ser novamente avaliado pelos antigos padrões de "eu posso" 

e "eu reconheço." Se um determinado bit de informação é reconhecido como útil 

para a comunidade ou se prova capaz ajudar na percepção e aprendizagem de 

um conteúdo, ele deve ser considerado como conhecimento. O limite para o 

conhecimento de uma comunidade, é o conhecimento armazenado por todas as 

demais comunidades. 

Uma comunidade de aprendizagem tem então o poder de criar 

conhecimento dentro de um determinado contexto e deixar que este conteúdo 

seja armazenado como um novo nó ligado ao resto da rede, através da Internet. 
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Isto por que os próprios aprendizes ligarão este nó à rede maior através da 

hipermídia.  

Hoje a maioria das pessoas é membro de várias redes sociais. Em 

algumas redes, como por exemplo as de intercomunicação com os colegas de 

escola, alguns membros se engajam mais nas discussões, mas em outras redes 

suas contribuições são mais casuais, quando eles se informam com a 

participação dos outros. Nesta nova realidade, os alunos buscam conhecimento 

por todo lado, e a avaliação de quem sabe ou não sabe é alcançada através de 

uma experiência participativa e negociada numa comunidade rizomática. 

Conforme Cormier, com o envolvimento em várias comunidades onde novas 

informações estão sendo assimiladas e testadas, os educadores podem 

começar a recortar o conteúdo das informações, que é o conhecimento no 

ambiente de aprendizagem moderna. 

Ora, como sugeriu Azevedo, o que cria esta possiblidade rizomática é 

escritura expandida contida na ambiência digital, que permite finalmente um 

formato onde sistemas combinatórios produzem a “escritura” de maneira 

interdisciplinar, aumentando não apenas o seu caráter de permuta, mas 

aumentando o estado de migração de código para código, proposto e 

experimentado pela poética do começo do século XX, como no dadaísmo. Para 

ele é importante pensarmos as propriedades desta escritura digital em trânsito 

(Azevedo, 2009, p. 85). 

Sugerindo a construção de uma Teoria Sistêmica da Escritura Expandida, 

Azevedo atribui valor a auto regularidade de uma escritura gerativa que busque 

significado na sua própria geração programática. A tecnologia é o agente 

principal desta ”multiplicação das escritas” onde a escrita passa a ser um código 

limitado com o surgimento dos instrumentos que geram intercódigos, que 

acrescentam códigos sobre códigos. O que se escreve, o que se desenha, ou se 

sonoriza, depende de um suplemento artificial de disseminação e, portanto, de 

comunicação. O imaginário e seus conteúdos passam por um processo artificial 

que podemos entender como linguagem expandida (Azevedo, 2009, p. 99).  

Neste sentido, esta escritura expandida seria a episteme de uma forma 

rizomática de aquisição comunitária de conhecimento, permitindo que dentro da 

ambiência das redes digitais todas as abordagens de ensino-aprendizagem 
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pudessem conviver de forma imbricada, onde cada ser humano buscaria seu 

recorte de maior facilidade de entendimento de determinado conteúdo, e sua 

percepção avaliaria sua importância imediata para si próprio. 

Cada comunidade poderia propor eventuais testes e provas como 

instâncias de questionamento do saber, e poderiam tanto treinar seus membros 

para fornecerem as respostas desejadas por alguma instância validadora 

centralizada, tal como por exemplo a prova de acesso a uma universidade, 

quanto questionar o mérito dos valores atribuídos aquele conteúdo.  

Para tentar demonstrar que Wilton Azevedo percebeu isto à época de seu 

pós-doutorado em 2009, propomos esta tese.  
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1.A Construção Rizomática da Ambiência Digital em Wilton 

Azevedo 

 

Em 2009 Wilton Azevedo apresentou em Paris seu trabalho de pós-

doutorado intitulado Interpoesia - o Início da Escritura Expandida, escrito na 

Universidade Paris 8 sobre a tutoria do professor Phillipe Bootz, no Laboratoire 

de Paragraphe. 

No primeiro capítulo intitulado Interpoesia - A Escritura Expandida, 

Azevedo indicou que estava abrindo as portas para pesquisadores, professores, 

artistas, poetas e discentes, no sentido de permitir a criação de índices que 

pudessem vir ajudar “a investigação de outros campos de conhecimento”.  (2009, 

pg. 4). Discorrendo sobre sua trajetória intelectual, Azevedo relata esse encontro 

com Phillipe Bootz que aconteceu na cidade de Buffalo, Estado de Nova York 

em 2001. (2009, p. 6). Este encontro proporcionou tempo para a pesquisa que 

deu origem a este texto.   

Trabalhando sobre a ideia de hiperpoesia, e pesquisando como a poesia 

visual poderia avançar sobre ambiente de programação de computadores, 

Azevedo percebeu que “ Nada no ambiente digital se manifesta de forma 

separada, não há uma introdução de elementos caógenos ou redundantes, tudo 

é fruto de uma escritura programada uma escritura expandida”.  

Uma busca extensa na internet mostra que a palavra caógeno é percebida 

pelo Google como resultados redundantes de busca exibidos pelo programa. No 

Brasil esta palavra é encontrada no texto de Azevedo e no comentário no artigo 

de Solange Ribeiro de Oliveira (2005) 4sobre a poesia de Rodrigo Garcia Lopes 

e outros poetas “caógenos”.  Na tradução em inglês do texto de Oliveira, a autora 

explica que caógeno é um neologismo brasileiro. Podemos entender que 

Azevedo com seu fazer poético, adotou esta palavra para também designar suas 

propostas poéticas, pois a redundância que está referida é aquela que na poesia 

permite que texto, palavra, sons e imagem criem em conjunto uma experiência 

sensorial a partir da redundância imediata da exibição dos diversos códigos de 

forma simultânea. 
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Para Azevedo, a percepção de tudo que acontece no ambiente digital 

nasce a partir de uma escritura organizada seguindo uma determinada 

linguagem de código, ou no sentido semiótico, que incorpora a imagem e o som 

e as palavras como elementos de seu contexto.  Na medida em que o código 

linguístico não briga com sons, imagens, formas gráficas e tudo mais que pode 

ser exibido através deu um dispositivo digital, ele reproduz toda a informação 

permitindo uma experiência sensorial do todo. O ambiente digital é 

completamente diferente daquilo que percebemos na vida cotidiana como 

realidade, onde as coisas e os objetos tem uma substância finita que as separam 

uma das outras. Pelo menos é assim que conseguimos categorizá-las no 

entendimento da realidade.  

Azevedo anuncia que a escritura expandida estará sempre em 

contraponto ao mundo sensível. Esse contraponto, segundo o autor, acontece 

pois não há no mundo digital a ideia de ruído. Tudo que acontece no âmbito 

digital é pré-programado e incorporado e não atrapalha, nem confunde ou 

impede o processo de comunicação. Não há estranhamento, nem dificuldade de 

percepção daquilo que é proposto. O que acontece a partir de uma proposta 

digital é sempre íntegro em sua apresentação.  

Falando especificamente da poesia digital, Azevedo sugere que o mais 

importante não é a anunciação do discurso, nem mesmo de uma narrativa, mas 

a própria expansão dos signos. Assim, o poema pode ser desprovido de 

palavras, pois a poesia digital está preocupada em construir ambientes que 

mutam constantemente. Neste sentido a poesia digital cria uma ambiência que 

deve ser fruída pelo ser (2009, p. 8). 

Azevedo ainda avisa que redundância de articulações sígnicas na poesia 

digital se fazem presentes enquanto poética. Mas não é a redundância comum, 

como por exemplo a promovida pela cultura Pop. É um processo que cria um 

estranhamento a partir da extensão de seus signos em excesso, sem nenhuma 

necessidade de conter palavras (2009, p. 8). 

Para explicar o que é a escritura expandida, Azevedo propõe ao leitor de 

poesia digital incorporar a desordem. Há necessidade de uma rapidez cognitiva 

para perceber sucessivas mudanças na hierarquia de sua sintaxe. Portanto não 

há significados prontos que permitam ao eventual leitor entender suas relações 
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intertextuais, impedindo uma posição racional inferida e qualquer validação para 

aferir sua credibilidade. Percebe-se ou não se percebe.5 

 Quanto ao conhecimento, ele nota que nossa memória nunca foi 

suficiente para manter o registro das nossas experiências. Por isso adotamos 

dispositivos de memória digital que permitem inclusive um novo tipo de 

comunicação, que é a comunicação assíncrona, não presencial (2009, p. 10). 

Estes dispositivos de memória são na sua concepção armazéns de 

signos, que substituem com vantagens os suportes anteriores, na medida em 

que permitem o imbricamento de pedaços de seus códigos entrelaçados de 

forma programada. E avança, sugerindo que a própria ideia de memória acaba 

por ser afastada, na medida em que o resgate das informações contidas no 

dispositivo acontece sempre em tempo presente.  

Para Azevedo, a utilização das tecnologias sempre traz novos recortes 

epistemológicos para investigação das novas escrituras (2009, p. 11). O alcance 

imediato que permite uma infindável rearticulação dos signos, não pode ser 

entendida apenas como uma caixa de conhecimentos armazenados, mas 

principalmente como a fonte da linguagem como um sistema em expansão 

(2009, p. 11). 

Na medida em que os programas de computadores avançam, não apenas 

rearticulam os signos armazenados, mas também criam novos códigos que 

permitem a evolução de novas linguagens e de novas articulações, abrangendo 

em sua composição não apenas a escrita, mas também signos imagéticos e 

sonoros. Tudo forma esta escritura expandida que permite o tempo todo 

extrapolar o comentário do real (2009, p. 11). Azevedo nota inclusive, que isso 

sempre se dá, na medida em que os avanços tecnológicos são incorporados ao 

nosso cotidiano. Foi assim no passado e deve continuar sendo assim.  

No caso do desenvolvimento digital, o que cresce aparentemente não é a 

linguagem, mas as possibilidades migratórias dos signos e novas articulações 

criando novas soluções semióticas. Os sistemas matriciais isolados, o verbal, o 

sonoro e o visual, exploram “novas formas de se fazer perceber como linguagem” 

na medida em que são articulados (2009, p. 13). 
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Azevedo percebe também que a escritura expandida é um processo que 

permite a difusão de uma cultura digital hipermidiática a partir das interferências 

e usos propostos por artistas, poetas, filósofos e educadores, que propõe uma 

nova forma de se fazer, compreender ou experimentar. Acontece uma difusão 

dêmica quem intervém nas diversas propostas e nos resultados alcançados 

(2009, p. 14). 

Ele cita Phillipe Bootz quando este sugere que o conceito de Interpoesia 

é manipular fluxos de signos moventes entre diferentes sistemas semióticos, 

tentando domesticar as possibilidades estéticas como uma nova área de leitura 

(2009, p. 14) 

Assim, forma-se um exercício intersignico que deixa evidente o trânsito 

do significado nas mídias digitais, tornando o receptor o principal agente de 

criação e intervenção, no sentido que é ele quem cria para si um entendimento 

subjetivo e único dos significados. Azevedo percebe que o este processo de 

escritura expandida se assemelha à combinação de diversas proteínas ou 

sequências de DNA que permitem a evolução das espécies. Assim no mundo 

digital a evolução linguística se aproxima da evolução biológica (2009, p.15). 

A grande mudança é que o código verbal articulado a partir da 

programação, transforma o referencial de arbitrariedade. Isto porque, ao invés 

de um alfabeto e um conteúdo analítico, temos agora algoritmos que nascem 

como modelos matemáticos de simulação, e avançam para uma condição de 

intercódigo, o que permite a expansão da escritura (2009, p. 16).  

Com o texto escrito estamos sempre sendo obrigados a seguir as 

instruções do autor. Mesmo que os autores proponham mudanças de espaço e 

diversas percepções dos sentidos, há sempre uma ordem que precisa ser 

respeitada (2009, p. 16). Nas formas bidimensionais tradicionais de suporte, não 

haveria como fazer emergir novas geografias semânticas, a menos que essas 

tenham sido propostas também arbitrariamente.  

Azevedo insiste que mesmo o código sonoro e o código visual seguem a 

tradição linguística, impedindo que a fruição do leitor-receptor-espectador fuja da 

proposta inicial do autor (2009, p. 17). Mas as mídias digitais permitem que o 

leitor-receptor-espectador crie novas articulações imediatas próprias, formando 
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uma percepção abrangente daquilo ele teve a sensação de ser real. Para 

Azevedo, essas relações cognitivas permitem novas reflexões. Em suas 

palavras “nada que está em uma tela de computador tem a ver com manipulação 

e sim com articulação” (2009, p. 18). 

Na escritura expandida tudo é articulado. Os algoritmos vão permitindo a 

incorporação a partir do código binário matemático, que inclui os todos os demais 

códigos visual e sonoro. Assim, a própria programação expande a possibilidade 

de fruição (2009, p. 18). Quando interagimos com um dispositivo digital com 

memória, não estamos apenas nos comunicando entre nós e com as máquinas 

através da linguagem, mas principalmente através da metalinguagem (2009, p. 

18). 

Para Azevedo não há ruído no mundo digital, no sentido que as 

combinações não criam estranhamento, nem por afastamento, nem por excesso 

ou repetição. O que existe é uma intermediariedade interpoética do verbo, do 

som e da imagem, em direção a essa escritura expandida (2009, p. 19). Ele 

afirma que devido a essa facilidade, nunca se escreveu tanto quanto agora, pois 

o som, a imagem e o texto não apenas em forma bidimensional, mas 

obrigatoriamente no espaço tridimensional, permitem que a escritura acompanhe 

o ritmo da vida, incorporando a substância e sua essência ao tempo. A forma 

que nós pensamos é repetida pela forma que fruímos os códigos e vice e versa; 

e esta é a grande novidade (2009, p. 22). 

Para ele, isto é a prova de que não vivemos uma pós-modernidade, mas 

ainda estamos esgotando os códigos conhecidos e suas propostas da 

modernidade. Para Azevedo o imbricamento da matemática e da lógica nos 

demais códigos verbais sonoros e imagéticos, mimetizando um desenvolvimento 

biológico, ainda nos mantém dentro da era moderna na medida em que nada 

desse conhecimento é desperdiçado. Pelo contrário, agora o conhecimento está 

finalmente disponível e todo mundo pode ter acesso, e em grande medida, 

interferir no próprio conhecimento. O conhecimento deixa de seguir regras 

obrigatórias e arbitrárias, e passa a ser fluido, de acordo com a necessidade do 

receptor e conforme sua capacidade perceptiva (2009, p. 22). 

Os dispositivos digitais são para Azevedo verdadeiras máquinas 

semióticas, com as quais aprendemos, e ao mesmo tempo deixamos nosso 
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registro (2009, p. 23). O resultado da escritura expandida é uma 

desmaterialização sígnica. Mas mesmo essa desmaterialização necessita de um 

códice. Passamos de capítulos, filmes e partituras, para arquivos de capítulos, 

arquivos de filmes e arquivos de partitura, permitindo acesso ao que já era dado. 

Mesmo que isso não seja uma novidade, pois os suportes anteriores já permitiam 

isso, alcançamos hoje maior flexibilidade nas possibilidades de implicações 

possíveis (2009, p. 27). 

Azevedo insiste que a transição entre a escrita e sua oralidade, a imagem 

potencializada em sua mutação, e o som como movimento especializado, não 

destroem as linguagens anteriores de sistema matricial, mas processam uma 

expansão da escritura (2009, p. 30). São inaugurados processos informacionais 

que não necessitam de interpretação para sua justificação. Ocorrem explorações 

planificadas das possibilidades, que antes estariam contidos em signos não 

verbais puramente metafísicos, e que agora podem ser incorporados sem maior 

dificuldade (2009, p. 31). 

Os atuais dispositivos digitais não devem ser percebidos apenas como 

um aparato tecnológico intermediador, pois são o suporte de uma escritura que 

acompanha o ritmo da vida. Suas junções não são articuladas através de uma 

manipulação arbitrária, mas a partir de uma fruição pessoal. A novidade é que 

as máquinas não são mais manipuladoras dos códigos, mas parte integrante da 

própria possibilidade de articulação (2009, p. 32). Ainda estamos culturalmente 

presos a ideia de que essas máquinas apenas simulam ou emulam a realidade, 

quando na verdade elas expandem a nossa percepção sobre a realidade (2009, 

p. 33). 

A tecnologia não apenas media ou intermedia a realidade. Ela permite a 

inserção e a intervenção do ser na realidade, na medida em que cada um de nós 

acaba por ressignificar os signos que nos alcançam, recompondo o próprio 

processo geral de construção do real (2009, p. 33). Nesse processo a linearidade 

se torna apenas uma componente entre muitas outras. A razão deve lidar com 

uma grande quantidade de sentimentos e sensações, que estimulam novas 

conexões auxiliadas pelos dispositivos digitais. Como a estrutura sintática 

tradicional deixa de ser percebida, a possibilidade de justaposições dos códigos 

deve ser, ela mesma, entendida como um índice de articulação da linguagem. 
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Eventualmente a capacidade de memorização de uma sequência escolhida ou 

estimulada, é mais importante do que qualquer tentativa de interinidade 

arbitrária.  

Assim há uma interdependência mútua e uma responsabilidade 

compartilhada entre leitor e produtor. “O que compreendemos como modo de 

transmissão do saber e do conhecimento começa a sofrer mudanças nas 

atividades intelectuais” (2009, p. 35). 

Para Azevedo isto compõe um “sistema semiótico que traz uma relativa 

mutação contínua para o que chamamos de hipermídia, só que ao se expandir 

nesse espaço temporal não há mais a necessidade de distinguir entre o fazer e 

o abstrair essa distinção passa a ser a mesma coisa” (2009, p. 36). Dessa 

maneira no ambiente da hipermídia, a prática intelectual não está mais a favor 

dos argumentos de retórica e dos estilos da escrita, e privilegiam o interdiscurso 

que dispensa a cultura impressa sobre anteparos físicos (2009, p. 36). 

São criadas alternativas no processo de comunicação, que estabelecem 

vários níveis de relações interativas (2009, p. 38). Dessa maneira não 

prescindimos da metáfora, mas podemos criar entendimentos metafísicos sem 

a sua necessidade, justapondo apenas capturas consagradas da realidade como 

os textos, as imagens e os sons. Isto ultrapassa o limite da representação 

tradicional. As analogias passam a ser medidas por justaposições que permitem 

a navegação. Dito de forma mais simples, ao invés de explicarmos que um 

ornitorrinco tem bico de pato e põe ovos, mas tem corpo de mamífero, 

mostramos a palavra, a imagem e o vídeo em sequência e a palavra se liga ao 

animal sem necessidade de analogias. Quem completa o entendimento são os 

sentidos do leitor/fruidor. O processo é sempre interdisciplinar, promovendo uma 

intermediariedade (2009, p. 40). Estamos avançando para ligarmos a memória 

ao sonho. Assim as máquinas permitem a simulação de um grande realismo que 

permite a emulação de imagens antes relegadas ao sonho que se explicam pela 

intermediação de diversas realidades. 

Este novo transito cria um sistema aberto onde emissor e receptor se 

confundem, tanto na relação interpessoal, quanto na relação com os dispositivos 

digitais, criando um sistema aberto de comunicação onde não se reconhece nem 

princípio nem fim. Há um polisemantismo inerente que constrói um labirinto 



30 
 

rizomático, onde os múltiplos acessos criam um novo conjunto que faz brotar 

resultados múltiplos. Cada resultado exibe sua diferença individual e ao mesmo 

tempo seu pertencimento ao conjunto (2009, p. 41). Assim, conclui Azevedo, os 

suportes digitais do mundo da hipermídia “passaram a configurar uma nova 

noção de espaço, no que diz respeito à representação” (2009, p. 42). 

Para ele, estamos assistindo à sofisticação do método de enviar e receber 

mensagens, pois os dispositivos digitais disseminam imagens, texto e sons 

simulando-os e copiando-os, de forma que a realidade imediata quase não nos 

baste mais. Uma das vantagens das máquinas seria justamente este movimento 

de fabricar cópias quase perfeitas. De alguma forma tornam a ideia de 

reprodutibilidade um movimento quase orgânico, e de acordo com Azevedo, 

“devolvendo para o mundo humano o mesmo índice que tornou sua automação 

possível” (2009, p. 46). A cópia, assim como a reprodução ideal das células 

biológicas ou dos fractais, acaba fabricando o acaso e daí uma possível 

evolução. A reprodução dos signos passa a acompanhar os processos similares 

em outros campos, fazendo da reprodução a própria produção.  

As inovações tecnológicas carregam uma preocupação semiótica que é a 

otimização dos códigos. Avançamos na história da humanidade nesta 

otimização, facilitando sua produção e melhorando seu poder de síntese. No 

passado, a funcionalidade dos signos aumentava a cada nova adoção de regras 

sintáticas e gramaticais, e para cada estágio de evolução eram necessários anos 

de adaptação e divulgação das regras. Hoje não mais. Um emoji6 adotado na 

comunicação por celular atravessa o mundo, e logo tem seu sentido original 

aceito e seu uso diário acaba modificando eventualmente seu sentido, 

expandindo-o de acordo com a cultura.  

O movimento que caracteriza esta expansão é a interatividade, evidente 

num diálogo presencial quando as línguas engatinhavam, e presente hoje na 

distância do planeta, e até mesmo fora dele. A interatividade sempre incluiu 

gestos, sinais, sons ou assobios, que com a distância permitida pela fixação da 

comunicação em suportes físicos portáteis, como a carta e o livro, foi relegada a 

uma função menor. Mas a interação e seus atributos, voltou a estar presente na 

comunicação mediada pelos dispositivos digitais, tanto na forma imediata, 
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chamada síncrona, quanto na forma de apoio memorial que estes dispositivos 

permitem, a forma assíncrona. 

Para Azevedo, as sínteses propostas pelos sistemas numérico-digitais 

operam como partituras do real. A relação de tempo e espaço é estabelecida por 

estas entidades matemáticas chamadas algoritmos, que conduzem a entrega de 

um signo a seu receptor (uno ou múltiplo) em forma de escritura de código. O 

código processado não se transforma de estado latente em dado presente, mas 

apenas se mimetiza de código em texto, imagem e som. Interessante notar que 

pela primeira vez na história da técnica podemos passar de um estado ao outro 

(código - síntese; síntese - código) sem perdas significativas na transformação.    

É a expansão (e a condensação) do tempo que fazem das sínteses os 

novos desafios perceptivos e cognitivos. Quanto mais mimética a proposta 

oferecida pelo código, mais rapidamente ele é assimilado e posto em uso como 

mediador da comunicação. Então a novidade é que os códigos logico-

matemáticos acabam se aproximando dos modelos matriciais e se esforçam não 

apenas por ser sua perfeita tradução, mas também sua perfeita síntese. 

Como lembra Azevedo, é necessário oferecer objetos e narrativas que se 

desdobram em múltiplas representações e eventos proporcionando uma 

parataxe temporal (2009, p. 50). A evolução do código-síntese é eliciada pelo 

comportamento humano, não individualmente, mas proveniente do 

comportamento da massa que adota aquele programa. Neste sentido, nota bem 

Azevedo, a tradição imposta pela arbitrariedade dos meios não interativos é 

diluída pelos comportamentos no âmbito da interatividade. Os códigos não 

sobrevivem nem em si, nem por si; a parataxe temporal força uma convivência 

incontrolada nos dispositivos dos usuários. 

Azevedo percebe que o código-síntese evolui sempre para uma semiose 

perfeita entre os conteúdos imagéticos, sonoros e verbais (2009, p.50).  As 

tentativas de índices arbitrários de navegação são rejeitadas em favor de 

possibilidades maiores de semiose, como num sonho. Assim a relação corpo-

espaço se modifica em relação à fruição, que segundo Azevedo, não apenas lê 

(ou vê, ou ouve) mas se apropria do conteúdo. E o conteúdo em si, pode inclusive 

ser modificado e ressignificado pelo receptor, que desta forma se torna parte 

integrante da produção geral dos signos7.  
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A articulação dos signos ganha infinitos acréscimos a partir da própria 

reprodução. Assim, para Azevedo o “ato de ler abrange um sentido 

intersemiótico” (2009, p. 52). As novas semioses propostas alcançam 

adaptações cognitivas facilitadoras e includentes, melhor do que sua matriz. Na 

medida em que o receptor pode interferir no código através de manipulações 

simples (como por exemplo escrever uma nova legenda numa imagem, ou 

iluminar com cor diferente passagens de textos) sua ressignificação é garantida 

através de processos semióticos básicos. 

Qualquer arquivo digital acaba por aceitar novos atributos, o que antes 

estava limitado a eventuais anotações num único exemplar de livro, ou numa 

única imagem, como os famosos bigodes na Mona Lisa por Marcel Duchamp8. 

Novos atributos forçam novos ícones e novas percepções. E pela primeira vez 

na humanidade, não há mais como deter a profusão de leituras e sensações a 

partir da mesma matriz. Segundo Azevedo, surge uma nova acepção da 

liberdade de ir e vir (2009, p. 53).  

 Os botões de acesso emulados mimeticamente das máquinas do século 

XX, oferecem alternativas de possibilidade de acesso que no limite simulam até 

mesmo o comportamento na realidade. E o comportamento, como por exemplo 

o ato de dirigir automóveis, pode finalmente ser transposto para máquinas que 

aprendem a se comportar na realidade, como se estivessem sendo conduzidas 

por humanos. 

Para Azevedo, “a nova cultura do acessar é portadora de uma consciência 

que estimula os sentidos, advogando-nos o direito do que ensinar e aprender, 

bem como de como fazê-lo, armazenando em nossa memória as opções de um 

aprendizado tão multidisciplinar e intrínseco quanto à natureza”. Em outras 

palavras, enquanto navegamos aparentemente sem metas determinadas e 

razão pré-estabelecida, fruímos uma quantidade de experiências sensoriais que 

nos auxiliam a estar no mundo do jeito que somos, e não numa forma sintética 

que precisamos aprender para lidar com a realidade. Voltando à metáfora da 

Caverna de Platão, não precisamos mais escapar das sombras, na medida em 

que as sombras ou a realidade banhada em luz se equivalem, e estimulam um 

aprendizado cognitivo e sensorial equivalentes, na medida em que podemos 
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experimentar pelos sentidos e pela razão uma ou outra realidade equivalente, ou 

pelo menos, no caminho dessa equivalência. 

Azevedo então propõe uma escala a semiótica da intervenção, onde o 

receptor seria passivo, reativo e finalmente interativo. A ideia geral é a de 

proporcionar mais de um código para uma mesma produção de linguagem, a fim 

de torná-la mais acessível e, portanto, mais interativa a seu público (2009, p. 55). 

A interatividade abre um espaço para a intervenção na obra, e convida o receptor 

a se tornar coautor.  

A atitude passiva do receptor está caracterizada para Azevedo, como a 

posição clássica do receptor no modelo de C.E. Shannon9: O receptor envia um 

feedback ao receber uma mensagem enviada pelo emissor. Esta mensagem 

segue a ideia de autoria, uma atitude arbitrária do autor da mensagem, que quer 

saber se sua ideia foi compreendida, ou não. O canal da mensagem sempre atua 

em sentido único que recebe o feedback apenas como indicador da integridade 

da transmissão da mensagem. Para Azevedo, a mensagem é neste sentido 

equivalente a um estímulo comportamental (2009, p. 60). 

Ele propõe uma segunda fase, a reativa, quando o receptor pode ter a 

escolha entre várias mensagens enviadas pelo emissor. Neste momento surge 

a escolha, mesmo que o estímulo original seja controlado sempre pelo emissor. 

É o que acontece quando podemos escolher que canal de televisão vamos 

assistir. Para Azevedo essa escolha não pressupõe nenhuma interatividade, na 

medida em que o conteúdo da mensagem permanece íntegro e arbitrário. 

Podemos escolher o que assistimos, mas não podemos interferir no que vemos. 

Não podemos mudar o final dos filmes, nem mesmo escolher uma nova ordem 

de capítulos num livro. A arbitrariedade é um dado.  

A opção reativa se manifesta com a possibilidade do receptor escolher 

entre arbitrariedades programáticas, mas nunca de expandir nenhuma 

percepção para além daquela proposta originalmente. Está claro que a fruição 

sempre vai obedecer à constituição do indivíduo, que pode sempre ter várias 

interpretações personalíssimas do que é fruído. Mas como estes canais são 

sempre dedicados a um único código (verbal, imagético, sonoro), não há nem 

mesmo a previsão de alguma interação entre o que é transmitido e o que é 

recebido. O processo de interiorização da mensagem se dá por processos 
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subjetivos individuais, que podem gerar novas mensagens tão arbitrárias quanto 

as mensagens originais. Um bom exemplo é o trabalho dos críticos de arte e 

literatura. Mas isso apenas demonstra a reflexão em âmbito pessoal. Para 

Azevedo, no estado reativo o receptor tem a escolha de aceitação desta ou 

daquela mensagem, mas nunca a possibilidade de intervenção ativa naquela 

mensagem. 

Por outro lado, os dispositivos digitais permitem cada vez mais a 

fragmentação da linearidade dos discursos, na medida em que criamos uma 

memória coletiva interconectada, que pode ser acessada aos pedaços e de 

forma aleatória, permitindo a formação de cognições não previstas. Devo 

acrescentar, uma possibilidade impensável na construção cultural do ser 

humano ao longo dos poucos séculos de nossa história conhecida. Trabalhamos 

muito tempo para unificar os discursos, e só há poucos séculos que permitimos 

voluntariamente a escolha entre diversos discursos.  

 Com a interatividade vamos aprendendo que a possibilidade de intervir 

nos discursos não é tão temerária quanto parecia no passado. Quanto mais os 

códigos-síntese permitem a percepção da realidade, independentemente de 

qualquer necessidade de aprendizado de matriz arbitrária para a mimese ou a 

metáfora, maior o número de pessoas que utilizam e interagem com estes 

códigos para alcançarem suas próprias sínteses do que é a realidade do mundo. 

Redesenhando os signos e inventando novos destinos para a linguagem, 

há segundo Azevedo, uma iniciativa de expansão democrática do entendimento 

do que é humano (2009, p.62). Assim, cada receptor não apenas sofre influência 

do próximo, mas também influencia o próximo num jogo de interatividades 

complementares. De um lado, a interatividade não impede a individualidade do 

ser, e por outro, cria grupos que se reconhecem a partir da percepção da 

realidade, sem limites de território ou língua. Os grupos aproximam seres com 

comportamentos semelhantes, e não com pensamentos (ideo)lógicos 

unificadores. A doutrinação perde espaço para a sensação comum. 

Para Azevedo, este significado plural das relações determina o caráter da 

cultura digital coletiva (2009, p. 63). Esta cultura se notabiliza por poder agrupar 

pessoas sem eleger representantes, tais como escritores prediletos, músicos 

favoritos ou acadêmicos iluminadores. Não que não haja interação entre as 
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pessoas e as obras de diversos autores, mas a fruição se sobrepõe à eleição 

pela razão. É neste sentido que vemos surgir experiências antes improváveis, 

como por exemplo o aluguel temporário de residências10 entre pessoas que 

viajam. Escolhe-se não por única questão financeira, mas certamente por 

similaridade de hábitos. As pessoas mostram suas casas que não se parecem 

com quartos de hotéis, e outras pessoas escolhem por identificação projetiva. 

Não adianta neste sentido, propor mudanças de preço no valor do aluguel, pois 

sempre há um público específico para a exibição do seu cenário individual (e 

único), que é limitado antes de tudo por quem você exibe que é. 

Citando Pierre Levy, Azevedo concorda que a ação dessas redes 

desterritorializadas se desdobram em processo rizomáticos a partir de uma 

inteligência coletiva (2009, p. 63). E a velocidade com que os ajustes e 

adaptações coletivas e individuais acontecem por efeito das trocas interativas 

supera qualquer outro movimento anterior de acomodação social. A base da 

interatividade é a certeza de que falamos com o outro, que fala com outro, e mais 

outro, que finalmente fala comigo.   

 

1.2 A Origem na Arte 

 

Para Azevedo tudo isto nasceu das experiências do Movimento Dadá, que 

com suas colagens e apropriações de códigos diversos propôs as experiências 

de conteúdo intersemiótico. Fosse o conteúdo uma proposta de estranhamento 

ou de repetição da mesmice, o sentido de romper com a arbitrariedade era regra 

geral para criação, sem limites impostos (2009, p. 65). 

 

Segundo ele, não há como temer a entropia do sistema de comunicação 

quando se rompe com os limites, pois o limite dado é a própria percepção da 

realidade, que num sistema de trocas reversíveis (ou interativas) alcançaria um 

equilíbrio próprio devido aos limites planetários em que se encerra a 

humanidade. Em outras palavras, o limite para qualquer entropia é a 

sobrevivência no mundo. 
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A base para esta autoregulação seria a redundância promovida pela 

comunicação, que alcançaria dessa forma os limites sensíveis da realidade. A 

própria redundância seria alcançada, portanto pela interatividade, e contaria com 

a participação inclusive das máquinas inteligentes. 

 Esse conjunto formaria o desenho de uma rede rizomática que organiza 

e une seres e máquinas, em suas diversas percepções e acepções da realidade 

(2009, p. 67). Apenas a título de ilustração imediata, pois voltaremos ao rizoma 

em capítulo próprio, a ideia de rizoma designa originalmente plantas cujas bases 

não contém as raízes tradicionais, mas tubérculos que dão sustentação à sua 

existência. A diferença entre os tubérculos e as raízes, é que os tubérculos não 

crescem em formas e padrões pré-determinados pela reprodução das células, 

mas crescem onde existe facilidade de expansão e são limitados por elementos 

externos, como por exemplo uma pedra ou outro obstáculo, modificando sua 

aparência e tamanho. Dessa forma, rizomas permitem não um enraizamento 

com fundação de uma árvore alta, mas uma esteira que cresce horizontalmente 

para a sustentação de plantas rasteiras ou de baixa estatura11. Sobre a camada 

de tubérculos interligados, surgem vários caules que aparentam ser plantas 

separadas, mas quando arrancadas do solo, notamos que fazem parte do 

mesmo conjunto.  

Essa ideia de rizoma foi primeiro adotada por Deleuze e Guattari na obra 

Mil Platôs12 (1995). Azevedo utiliza a ideia de rizoma como urdimento sobre o 

qual a sociedade promove a troca de comunicação. 

Os dispositivos digitais e seus armazéns de memória promovem para 

Azevedo, um alto nível de redundância que ao invés de gerar entropia, criam 

rizomaticamente as possibilidades para os seres humanos interagirem entre si e 

com as máquinas, de maneira a capturarem as diferentes percepções do real. 

Os modelos mentais seriam replicados pelas máquinas, que assim 

influenciariam quem os criou, e que novamente interfeririam nos modelos 

propostos evoluindo para novos modelos, num movimento de espelhamento 

possível por dois motivos: o primeiro seria a capacidade das máquinas de 

armazenar a memória humana com maior precisão do que nossa memória, 

permitindo um exame mais preciso do comportamento individual e coletivo, 

resultado tanto das sensações quanto da razão. O segundo motivo seria a 
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capacidade humana de interferir nos códigos que fazem as máquinas 

funcionarem, criando assim uma evolução permanente na captura da memória, 

limitada sempre pelas novas intervenções humanas que refletiriam o novo 

modelo de realidade proposto (2009, p. 68). Azevedo chegou a desenvolver um 

modelo de poesia (LOOPPOESIA13) onde pretendeu testar aquilo que qualificou 

como ruído; o limite desta interação comunicativa entre máquina e ser humano. 

Citando novamente Pierre Levy, Azevedo acredita que haveriam ordens 

de categorias que poderíamos utilizar para perceber num sistema rizomático 

diferentes ordens de intermediariedade, que seriam as interfaces entre a ação e 

as ideias. Esta intermediariedade seria a ligação semiótica do mundo com as 

linguagens, operada pela cognição através de das “seleções múltiplas que o 

mundo dos fenômenos nos impõe” (2009, p. 70). 

Essas seleções surgiriam justamente da interação entre os seres 

humanos e a memória armazenada nas máquinas, permitindo novas 

possibilidades de reflexão em redes de acesso. Para ele, o novo espaço para a 

poesia e para a arte em geral tem a mesma responsabilidade de questionar o 

real, mas desta vez incluindo os códigos-síntese que fazem as máquinas 

funcionarem.  

 

1.3 A Intermediaridade Interpoética 

 

Quando Azevedo propõe tal título de imediato nos perguntamos porque o 

prefixo Inter é repetido duas vezes? Qual a razão que fez Azevedo não escrever 

sobre a mediação poética ou a intermediação poética ou até eventualmente a 

poesia da intermediação?  Vamos perceber agora dois novos conceitos que 

estão operando na formulação do entendimento da escritura expandida de 

Azevedo. 

Para ele, estamos no momento de mutação e mimese, adaptando os 

dispositivos digitais a cultura pré-existente. Por esse motivo, a tela desses 

dispositivos simula as experiências anteriores permitidas pelas máquinas da 

cultura analógica. Na cultura analógica o conhecimento é construído em códices 

que produzem signos de forma apartada de si.  
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As aproximações dos códigos no novo universo digital alimentam a 

correspondência entre a forma verbal, visual e a sonora. Essa aproximação é 

entendida por Azevedo como uma nova poética, decorrente da escritura 

expandida, onde a escrita dos códigos cria não apenas novos signos, mas 

eventualmente também novos sentidos. O resultado dessa construção é uma 

nova ambiência que permite que o novo código possa se expandir, até perder a 

referência da sua matriz original.  

Por outro lado, os suportes digitais nos deixam perceber que o 

desenvolvimento da linguagem humana é um produto plural resultado de 

interações linguísticas. Dessa forma, podemos verificar que haveria uma prática 

de trocas linguísticas no desenvolvimento da linguagem humana que Azevedo 

designa de interpoética. 

 Para ele, a navegação na internet é uma prática que proporciona uma 

intervenção através de intersecções entre os códigos (2009, p. 73). Essa prática 

ativa estimula o questionamento sobre as representações que as matrizes de 

linguagem proporcionam. Ele nota que ainda estamos muito ligados mundo de 

percepção positivista, que nos impede de percebermos isso claramente. Mas 

quando atuamos com os dispositivos digitais de forma a intermediar os diferentes 

trechos de texto com imagens em movimento, estamos na verdade 

desenvolvendo uma nova forma de leitura que é intersectiva, e que permite 

melhor o entendimento dessa nova maneira expandida da escritura.  

A leitura intersectiva é também interventiva, e permite a intermediação a 

partir de uma nova organização dos signos num determinado contexto. Azevedo 

acredita que esta é uma apropriação artística da realidade. Os novos suportes 

digitais não reeditam os conceitos anteriores ligados à linguagem. Há uma nova 

política dos sentidos para intermediar de forma voluntária e ativa o resultado final 

da percepção das informações transmitidas. O resultado do entendimento 

proporcionado por esta atuação, não alcança obrigatoriamente a mesma 

compreensão proposta originalmente pelos autores dos textos, sons e imagens, 

que o receptor alcança pela justaposição proporcionada pelo seu movimento de 

leitura.  

Assim o receptor está o tempo todo exercitando uma prática poética 

polissemantizada, e teria um papel articulador que o permite ser coautor daquilo 
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que foi oferecido para sua leitura ou fruição (2009, p. 75). Estaria nascendo uma 

nova sintaxe, que não parece se estruturar de forma linear. Para Azevedo, há 

uma polifonia sociolinguística, onde a intermediação ativa se transforma em 

intermediaridade, a partir do momento em que todas as vozes potenciais são 

acessadas. Neste sentido, Azevedo adota a ideia de obra aberta, onde os 

códigos em seus diversos desenvolvimentos se apresentam numa forma 

fechada, mas que do ponto de vista do receptor, se combinam sempre para uma 

infinidade de interpretações, distantes da sua origem matricial, exercitadas pelo 

receptor numa forma única de fruição. 

 Dessa forma, ao navegarmos no universo da escritura expandida, 

estamos atuando como sujeito, metasujeito e intersujeito (2009, p. 76). Enquanto 

sujeito, escolhemos os trechos que compõem a narrativa que editamos, ao pular 

de um texto para uma imagem, ou de um som para um vídeo. Somos intersujeito, 

quando escolhemos essas narrativas e signos propostos para se juntarem na 

forma em que finalmente fruímos as diversas narrativas. E assim alcançamos a 

situação de metasujeito, na medida em que as narrativas originalmente se 

destinariam a nós como sujeito, mas como recusamos essa posição passiva de 

receptor, adotamos a posição de coautor. 

Isso viria obrigar aos produtores de códigos, sejam eles sistemas de 

computação ou narrativas finais, a prestarem mais atenção nessa atitude de 

intermediação do sujeito, que para Azevedo demonstra uma ação interpoética.  

A intermediaridade obriga o sujeito uma escolha entre o efêmero e o 

eterno. Os tradicionais suportes de registro do mundo analógico trouxeram a 

noção de durabilidade ultrapassando a condição histórica de tempo e espaço 

(2009, p. 79). Assim, a manutenção dos signos registrados acabou por conferir 

a eles a qualidade de verdade. Mesmo correndo o risco da produção registrada 

nesses suportes históricos e tradicionais ser perecível, os autores sempre foram 

estimulados a gravar escrituras na forma de texto, som e imagem, em busca da 

permanência. 

Eleger esse ou aquele registro para se fazer presente no cotidiano, pode 

conferir à produção a qualidade de memória. O acesso repetido aos mesmos 

registros (lembramos aqui, por exemplo, da Monalisa de Leonardo da Vinci) viria 

inserir sua relevância permanente num patamar de relação simbólica. Isto 
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confere a uma obra que sempre volta a estar presente no cotidiano, o atributo de 

signo em trânsito migratório virtual (2009, p. 79). 

A circulação dos signos nesse trânsito migratório ao longo da história, já 

prenunciava de alguma forma a ideia de escritura expandida. Esta circulação só 

foi possível a partir da ressignificação das obras no cotidiano das diferentes 

pessoas que as adotaram a partir de suas culturas e suas vivências. 

Azevedo acredita que no mundo pleno de memória disponível, o 

movimento de eleição deste ou daquele signo não irá se perder, mantendo, 

portanto, a possibilidade de eternidade para aquilo que conseguir repetidamente 

ser avaliado e incorporado no cotidiano.  

O poder, segundo ele, está nas mãos de quem sabe deletar e jogar fora 

o que não serve (2009, p. 82). Dessa maneira, o poder da escolha, mas 

principalmente da influência da escolha pessoal, extrapolada enquanto escolha 

cultural, seria o verdadeiro poder. Por mais que essa ideia nos remeta às formas 

de censura, e mais exatamente aos famosos livros proibidos pelo Vaticano, 

percebemos que para Azevedo a memória estará sempre disponível de forma 

imediata. Esta memória será sempre a base para novos recortes de 

interpretação contemporânea. De alguma forma, o conhecimento se ajusta de 

forma explícita à moda estatística, coisa que sempre aconteceu. A diferença com 

o passado, é que com a escritura expandida o movimento é coletivo. Dificilmente 

pode ser impedido por ações de censura ou exclusão, o que só poderia ser fato, 

caso houvesse o banimento de todos os dispositivos digitais ou eventualmente 

um apagão elétrico geral e duradouro. 

Outra consequência, é que esta característica expandida acaba com a 

ideia do registro estável, que permite o saber analítico e acumulativo. 

Percebemos rapidamente quais os signos que não necessitam transitar para 

adquirir novos sentidos14. Mas também podemos fazer transitar de forma mais 

rápida, signos que podem compor e incrementar ideias em outras categorias 

(2009, p. 82). Isto significa que as metáforas deixam de ser a ponte principal para 

a apreensão das ideias. Podemos simplesmente construir equivalências 

justapostas.  
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No universo digital, tanto a experimentação artística quanto a filosófica e 

a técnica, são potencializadas pelos programas que traduzem os códigos na 

forma analógica que remete à realidade. Estes códigos facilitam todas as ações 

de escolha, e assim podemos ainda por muito tempo conviver com a escritura 

expandida, atuando simplesmente na sua superfície de contato com os sentidos. 

Portanto, nossa capacidade de cognição não seria afetada na busca da 

conformação da realidade. Somos como crianças jogando na tela de um tablet15. 

Sabemos como interagir, mesmo não sabendo com o que interagimos. 

 

1.4 A Construção da Ambiência  

 

Segundo Azevedo, na medida em que as máquinas passaram a pensar a 

própria linguagem e foram dotadas de escritura própria, ganhamos o direito de 

“compartilhar as tessituras de emissão e recepção e não mais textos de emissão 

e recepção” (2009, p. 84). Com a possibilidade de acessar os armazéns de 

signos, alcançamos novidades já conhecidas.  

A novidade conhecida é um dado que permite a aquisição do 

conhecimento alheio, e a possibilidade de articular signos na forma de citação 

(2009, p.85). Dessa forma, a cópia estaria integrada o tempo todo no 

desenvolvimento da invenção. Aparentemente isto não traz nada de novo para 

a expansão da cultura e da técnica. Mas para Azevedo, a diferença é que não 

contamos mais com determinações arbitrárias na eleição deste ou daquele 

trecho, que pode servir de base para o desenvolvimento e avanço de qualquer 

área. 

Portanto, a escritura expandida constrói uma nova ambiência, que a partir 

de sistemas combinatórios atuando de forma interdisciplinar, facilitam a 

migração dos signos de código para código. Em outras palavras, o trânsito das 

ideias precisaria de contexto, e esse contexto seria dado de forma extensa pelo 

acesso dos diferentes códigos nas memórias digitais (2009, p. 85). 

Assim como no mundo natural podemos ver combinações infinitas de 

código genético se recombinando para criar um número ilimitado de genes 
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diferentes, também teríamos um número ilimitado de combinações para 

proporcionar o desenvolvimento do conhecimento.  

Como os códigos que hoje utilizamos, também os novos códigos 

acabarão por organizar uma nova sintaxe, que venha permitir uma 

ressignificação da realidade ao alcance das pessoas. Por maior que venham ser 

as possibilidades futuras, sempre estaremos organizando signos em forma de 

código, para que possamos entende-los e manipula-los. 

O processo de associação e formação de matrizes com o agrupamento 

dos signos, não apenas é um processo cultural decorrente da nossa aquisição 

da linguagem, mas principalmente da nossa capacidade de controle sobre a 

realidade (2009, p. 87). 

Esse processo de associação se dá sempre em tempo presente. E não 

arbitra quem tem o direito a essa ou aquela informação, nem mesmo determina 

uma regra única para esse dialogismo intertextual (2009, p. 88). Dentro da 

ambiência da escritura expandida, Azevedo afirma que o canal passa a ser o 

próprio sujeito. Os meios de acesso são meramente contingenciais. Assim, o 

conhecimento que pretende ser eternizado passa a ser o conhecimento mais 

disponível para a escolha de acesso do sujeito.  

Na ambiência da escritura expandida, os gestos de uma performance se 

equivalem ao quadro pendurado no museu. A sinfonia se mistura com a música 

folclórica, organizada por ritmos de determinados em tacômetros eletrônicos, 

criando assim a fruição sonora do tempo presente. Esta é a arte da música dos 

DJ, que exercitam essas escolhas de acordo com a vontade de aumentar ou 

diminuir a quantidade de pessoas dançando numa festa. Tudo passa ser 

efêmero e experimental. Mas na medida em que é registrado, serve novamente 

de base para uma nova efemeridade experimental. Portanto, o cotidiano passa 

a assumir a égide da experiência, rompendo com a noção de tradicionalismo. A 

própria tradição será a experiência com códigos e signos que remetem à noção 

de tradição, mesmo que tenham a qualidade de experiências imediatas (2009, 

p. 91). 

A durabilidade da experiência persiste na forma de cópia acessada no 

cotidiano das pessoas, inferindo um impacto em suas vidas. Assim, conclui 
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Azevedo, o privado e o público se misturam como ato político, e todo 

comportamento acaba por ter de lidar com manifestações que transbordam para 

a vida de todos (2009, p. 92). Por este motivo, a produção acadêmica deve 

adotar novas formas de percepção para o que é dado (2009, p. 94). Para ele, 

mesmo que este mundo novo ainda não tenha sido capturado de forma facilitada, 

“não podemos mais nos agarrar a teorias desgastadas apenas por consolidação 

teórica” (2009, p. 96). 

Azevedo sugere que, na medida em que nos apropriamos da forma de 

escrever algoritmos (e, portanto, de entendermos os comportamentos) vamos 

descobrir novas formas de eliciar sentimentos. Talvez, como na arte de 

vanguarda, estes sentimentos não sejam imediatamente compreendidos pelas 

pessoas, mas com o tempo podem ser decifrados e incorporados no cotidiano.  

 

 

 

 

 

1.5 Uma Nova Ordem 

Azevedo propõe uma Teoria Sistêmica da Escritura Expandida. Essa 

teoria leva em consideração a expansão geodésica do conhecimento 

armazenado nas memórias dos dispositivos digitais. Seu estudo precisa 

começar pela investigação da geração programática que constrói a possibilidade 

da escritura expandida. 

A linguagem deriva de um processo de signo em trânsito, que finda 

quando o signo alcança um nível de lei interpretativa que o sustenta num 

discurso (2009, p. 98). Quando imerso na escritura digital, este signo perde 

qualquer capacidade de estranhamento e, portanto, da capacidade de gerar 

ruído em determinado discurso. Na medida em que por baixo do texto, som ou 

imagem visível na tela do computador temos camadas de códigos lógicos, e bem 

abaixo como urdidura de tudo apenas 0 e 1 que se permitem combinar 

infinitamente, a própria ideia de estranhamento e ruído inexiste. Assim podemos 



44 
 

combinar (como ele fazia16) sons que se transformam diretamente em imagens, 

sem a necessidade de mostrarmos nenhuma fotografia intermediária. Palavras 

e gestos se tornam números, e estes números se tornam sons ou imagens, de 

acordo com as combinações que resolvemos fazer.   

Surgem então os intercódigo, imagens ou sons que não podemos ainda 

comparar com a realidade dos sentidos, mas que estão presente na 

possibilidade das múltiplas combinações dos signos a partir da linguagem das 

máquinas.  

Azevedo descreve então como um percurso rizomático alcança uma 

realidade. São as múltiplas interpretações na forma de texto, imagem, senso 

comum, conhecimento acadêmico que formam no sujeito uma impressão 

interdisciplinar da realidade (2009, p. 100). 

Como na ambiência não há colisão dos códigos, a justaposição se dá por 

processos sintagmáticos que não formam tríades no sentido da semiótica de 

C.S. Peirce, mas articulações múltiplas que incluem necessariamente o tempo. 

Portanto não há erro nem acerto na percepção dos sentidos, apenas múltiplas 

capacidades e intersignificações. Para ele, a percepção do mundo sempre pode 

ser maior do que aquelas experimentadas pelos sentidos, mas também pela 

razão. 

A percepção em tempo presente é muito mais uma sensação fugaz da 

realidade, que pode ser articulada desta ou daquela forma, e a intervenção nesta 

realidade se dá através da escolha de justaposições interpretativas do fato que 

é dado (2009, p. 103). 

No fundo, o processo de escolha pelo sujeito acaba tendo conformação 

de algoritmo, o que hoje é estudado pelos administradores de sítios na Internet, 

quando tentam descobrir como suas propostas de informação ou serviços são 

realmente assimilados pelas diferentes populações. 

Os algoritmos dos sítios eletrônicos são adaptados à manipulação pela 

interatividade, e são reformulados através das constantes “atualizações” de 

software. Não é uma questão estética, mas uma questão de fruição, que reina 

soberana nesta ambiência, eventualmente criando uma nova estética. 
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Por mais que o material surgido nas telas sugira a artificialidade, nossa 

cognição infere juízo à recepção e não considera texto, som e imagem como 

simples abstração: reagimos à informação apresentada. Em suas palavras 

“programar é criar performance” (2009, p. 104), e este exercício é poética 

precedida de escritura. 

No conhecimento científico sempre existiu um dialogismo, que permitiu 

que a linguagem evoluísse para a construção de sistemas de signos que melhor 

notassem o comportamento da matéria, e formasse as diversas disciplinas 

científicas. Para apreender as possibilidades da escritura expandida, Azevedo 

propõe a seguinte taxionomia: 

 

 Código: Registro memorial, 

 Exercício poético 

 Expansão sígnica 

 Escritura Digital: programação / software. 

 Avatar: Uma entidade criada em um ambiente digital que assume 

um corpo sígnico. 

 Relação de participação: Ambiência passivo, reativo e interativo. 

 Operação: Articulação e não mais manipulação. 

 Manipulação: Físico, matérico 

 Articulação: virtuais, sinais, sintaxe, escritura, programática 

gerativa. 

 Processos Interativos: 

 Processo Interativo Cognitivo: Formação de signos mentais 

interpretativos, não modifica o processo de articulação do emissor, apenas torna 

os signos passíveis de interpretação, volição de significados estabelecida pela 

sintaxe dos signos. 

 Processo: Autoaquisição. 
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 Processo Interativo Intersectivo: Conjunto sígnico em que um 

código intersecciona o outro – se configura por dois ou mais códigos que se 

sobrepõem -, a mudança de articulação se dá por permutação desta intersecção 

– intersigno. 

 Processo: Aquisição coletiva. 

 Processo Interativo Interventivo: Processo sígnico que se expande 

integrando espaço/tempo em todos os códigos. Este item modifica, interfere, 

dilata, deixando o significado nunca pronto. 

 Processo: Aquisição transitória. 

 

 

Em suas palavras, “Este índice nos permite pensar que um poema se faz 

de uma experiência, e, diria melhor: por experimentação, considerando qualquer 

forma gráfica, novas chaves lexicais, como um processo que se auto transforma 

por não estar ligado apenas à palavra ou signo indicial, e sim icônico, ou seja, 

um signo com dado imagético segundo C.S. Peirce (1972) ” (2009, p. 11/112). 

Examinando o índice, vemos como Azevedo sintetizou os elementos de 

sua teoria. Os códigos são os registros de memória digital. Estes registros 

permitem o exercício poético através da expansão sígnica, que são as diversas 

apropriações dos signos em novos códigos. A escritura digital seria a 

programação, entendida aqui como escritura de códigos lógicos, mas também 

como a captura de textos, sons e imagens analógicas para o ambiente digital. 

Um avatar é uma entidade geralmente visual, mas também sonora, criada em 

um ambiente digital que assume um corpo sígnico, ou seja, que se torna signo 

ela mesma.  

A relação de participação determina a posição do sujeito, passiva, reativa 

ou interativa na ambiência. A operação dentro da ambiência é de articulação dos 

códigos e não de manipulação física dos suportes que contém os códigos. Isso 

pode ser entendido como nossa capacidade atual de copiar e colar pedaços de 

texto, enquanto que antes tínhamos de copiar (manipular) estes textos. A 

manipulação é sempre física e atua sobre a matéria. A articulação é virtual e 
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permite a apropriação de sinais, originários de múltiplas sintaxes, permitindo 

uma escritura programática e gerativa de novos signos e de novas sintaxes. 

Os processos envolvidos permitem por parte do sujeito a auto aquisição 

dos signos e mesmo dos códigos, e estas aquisições podem ser interativas ou 

intersectivas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Quando um conjunto sígnico 

é utilizado para ser sobreposto a outro, mesmo que tenham origem em códigos 

diferentes, ocorre uma mudança de articulação. Essa mudança é decorrente da 

intersecção de um pedaço de código com outro pedaço de código, e essa 

permutação cria um intersigno. Como na ambiência os processos ocorrem 

simultaneamente devido aos inúmeros acessos concomitantes, há uma 

aquisição coletiva de códigos e signos. Os processos são em sua maioria 

interativos, e isto pode resultar tanto numa aquisição reativa, como numa 

intervenção interativa.  

Quando a aquisição é interativa interventiva, acontece um processo 

sígnico que expande a integração do espaço e do tempo em todos os códigos. 

Isso interfere, dilata ou modifica os signos e eventualmente seus códigos 

impedindo que o significado se fixe de forma arbitrária. Neste sentido, a 

interatividade permite aquisições transitórias que são o processo principal dentro 

da ambiência. 

Desenvolvendo a explanação deste índice, Azevedo propõe uma 

classificação dos resultados dentro da ambiência. Surgem três categorias de 

escritura, a Escritura Matricial Digital Legível, a Escritura Matricial Digital 

Intermediária e a Escritura Digital Expandida. Vamos aos conceitos originais de 

Azevedo: 

 

 

Escritura Matricial Digital Legível – (EMDL) 

Esta forma de escritura traz consigo toda a cultura de registro memorial 

humano através de seus signos convencionais cifrados: verbal/ fixo ou móvel, 

imagético/ 2D ou 3D, e sonoro/ musical. Estes códigos separados por convenção 

de sua própria história, para sua visibilidade e compreensão, cada um deles teve 

uma tecnologia empregada para sua disseminação. 



48 
 

Os meios de informação como os jornais virtuais, trabalham com este 

conceito, pela própria tradição do meio impresso que conquistou sua 

credibilidade: som, imagem e texto estão dispostos de maneira bem clara e sua 

matriz é operada de forma indicial, ou seja, de se parecer com o jornal impresso. 

 

Escritura Matricial Digital Intermediária – (EMDI) 

Aqui notamos já uma operação intersemiótica, de código que se adentra 

a outro código de maneira intersectiva, em que um leva do outro, características 

sígnicas que não são necessariamente parte de sua matriz. A intermediaridade 

a qual me refiro, não é algo que desconfigura, deforma a percepção dos três 

códigos em questão, que ainda possam ser detectados dentro de suas 

características. Apenas a interseção entre eles cria uma espécie de 

polissemantismo, mas bem mais complexo porque esta intermediaridade 

acontece na ambiência numérica de um programa. 

 

Escritura Digital Expandida – (EDE) 

Está última é que para mim caracteriza a maioria das poesias digitais. Não 

há mais código predominante, a ambiência é som-texto-imagem, ou como 

chamou Decio Pignatari uma vez, uma poesia verbo-voco-visual, sei que ele se 

referia a uma parte da poesia concreta que sempre ocorreu no espaço 

bidimensional, mas que cabe aqui, porque suas matrizes cifradas desaparecem, 

sobrevivem em forma de programação que admite o processo como uma 

escritura digital que se expande, pela própria maneira como o programa opera, 

sem distinção entre som, imagem e texto. (2009, p. 112,113) 

 

Neste ponto Azevedo nota que como decorrência dos processos não há 

signos prontos definidos por sua repercussão ou instauração. Os signos 

decorrentes são superposições que se refazem “em redundantes processos de 

semiose ou se originam como fenômenos – fenomenologia peirciana - e colocam 

a todo o momento uma situação nova e inesperada”. Logo as manifestações 

interventivas e intersectivas que causam o processo de expansão não são 
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bidimensionais, pois incorporam o tempo, e formam signos provisórios. É o 

sujeito na qualidade de interpretante final quem restaura sua qualidade sígnica 

– icônica (2009, p. 114). 

“A imitação, a mimese da Escritura Digital Expandida é um processo 

programático de pura simulação do fazer e de representação no experimentar”. 

Esse experimentar é o ato recepção do sujeito na ambiência, que também vai 

promover sua própria expansão geodésica (2009, p. 114).    

Azevedo chega a uma conclusão importante: “Se antes demorávamos 

muito tempo para que uma palavra perdesse seu significado, me arriscaria a 

dizer que com o tempo o significado de uma palavra poderá durar semanas, dias 

ou horas, isto porque o seu significado estará ligado a sua variável de 

mutabilidade - cronotopos – já que percebemos na poesia digital a mutação de 

espaço temporal em que se alojam os sons, as imagens e as palavras e que 

surgem em rotas de signo, e a dificuldade para certas analises deste signo e 

suas variáveis poéticas estão neste impasse” (2009, p. 117). 

Dito de forma singela, qualquer proposta arbitrária de manter o sentido de 

um signo está ameaçada. A interatividade e a intersecção atuando no tempo 

sobre o conteúdo das memórias digitais conferem a expansão dos significados 

e interpretantes sem nenhuma regra possível. Todo conhecimento adquire um 

devir, um vir a ser possível não previsto nem regrado (2009, p. 145).   

Podemos apenas aceitar que a interatividade enquanto instrumento de 

ação do sujeito assegura a comunicação genuína entre o emissor e o receptor. 

A funcionalidade da oferta de conhecimento depende da participação do 

receptor, que ao interagir com as informações, confere um sentido próprio 

conforme seu repertório de conhecimentos e experiências. Isso acarreta 

obrigatoriamente na perda de informações (2009, p. 157).  

Então dentro a partir de Azevedo, podemos chegar a algumas conclusões 

iniciais: Esperar que o receptor frua passivelmente qualquer informação na 

ambiência digital é não perceber que sua possibilidade de múltiplas intervenções 

está presente, e será atuada através da intersecção da informação. Esta 

intersecção promoverá cópias que eventualmente receberão intervenções por 

parte do sujeito. As intervenções não resultam apenas em interpretações 
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subjetivas, mas sim na formação de novos signos. Estes novos signos podem 

ser adotados ou rejeitados. Mas todas as intervenções são registradas pelas 

memórias digitais, permitindo sua eventual adoção em tempos e espaços 

indeterminados. As intervenções questionam a recepção exclusivamente 

proposta pelos autores. A interatividade semeia um rizoma que atravessa a 

ambiência digital. Esse rizoma se manifesta como urdidura de novas acepções 

dos signos, da informação e por consequência do conhecimento.   

E isto deve servir de indicação para pesquisadores, professores, artistas, 

poetas e discentes na produção de arte, técnica e conhecimento dentro da 

ambiência digital.   
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2. Aprendendo as Abordagens 

2.1 As Abordagens de Graça Mizukami 

 

O livro Ensino: As Abordagens do Processo da Profa. Dra. Maria da Graça 

Nicoletti Mizukami, lançado em 1983 e tornou-se um clássico do ensino de 

pedagogia no Brasil. Elaborado a partir da tese de doutoramento da professora 

Mizukami, o livro vem sendo uma referência para alunos de pedagogia. A tese 

original foi uma pesquisa entre professores para verificar quais formas didático-

pedagógicas vinham sendo praticadas em sala de aula, principalmente pelos 

professores do ensino básico. 

A hipótese original para investigação perguntava “O que fundamenta a 

ação docente? ”, e “Qual a intencionalidade de toda ação educativa exercida por 

professores? ” (1983, p.XV).  Havia a intenção em descobrir como a atividade 

letiva era exercida de fato. A forma de pesquisa utilizada foi quantitativa, com 

formulário que apresentava perguntas que apontavam para práticas docentes, 

através de categorias que poderiam evidenciar as práticas em sala de aula. 

Mizukami aponta para a dificuldade ética de perguntar para o professor 

qual sua forma de trabalho (1983, p.XVI). Talvez esta dificuldade esteja 

relacionada com o período histórico que o trabalho foi desenvolvido, pois o Brasil 

vivia ainda os últimos anos da Ditadura Militar estabelecida desde 1964, que 

tinha suspendido as liberdades individuais em 1968/69, e que mesmo com uma 

certa tolerância do regime chamado de “Abertura” a partir de 1972/73, ainda 

censurava livros, canções, filmes e jornais nacionais e estrangeiros.  

Havia um esforço por parte da intelectualidade da época, muito apoiado 

por setores cada vez maiores da Igreja Católica, em resgatar valores como a 

liberdade do indivíduo, entendida principalmente como liberdade de expressão, 

e liberdade de participação política. Neste sentido, as discussões públicas sobre 

a ética atraíam multidões de jovens que lotavam os anfiteatros das 

universidades, em busca de respostas para uma situação cotidiana de 

autoritarismo expresso a partir do uso das forças armadas e da polícia política, 

que prendia e torturava todos aqueles que eram considerados perigosos para a 

manutenção da ditadura. 
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Numa democracia contemporânea, a exigência de transparência no trato 

com a coisa pública, e também na iniciativa privada, transformou a coleta de 

informações cada vez mais numa obrigação. Talvez hoje em dia, a preocupação 

ética original se mantivesse no sentido de não expor um profissional à 

curiosidade mórbida de seus colegas. Mas em todo mundo há grande interesse 

em constante verificação das práticas escolares, pois acredita-se no senso 

comum, que os primeiros anos escolares são decisivos para a determinar a 

qualidade de convivência democrática de uma sociedade.  

Nos países onde toda a formação desde o ensino básico até a conclusão 

do ensino médio o conhecimento permite não apenas o entendimento da 

realidade a partir da ciência, mas principalmente a profissionalização da maior 

parte da população, identifica-se um respeito evidente pela coisa pública e pelo 

outro. A alteridade permite uma cooperação social que é transformada em 

resultados práticos, como a manutenção de espaços públicos como parques e 

jardins, do patrimônio público como museus e prédios históricos, mas também 

de menor violência no trânsito com um número menor de fatalidades. 

Também facilita campanhas de hábitos preventivos de saúde, a 

reciclagem do lixo e a busca de formas menos agressivas de industrialização e 

de produção de energia. Com maior segurança e estabilidade do cidadão, as 

questões éticas se deslocam dos maus tratos infligidos às pessoas físicas, 

permitindo a construção da ética social, que desde os gregos, através de 

Spinoza e Hegel é pensada como a ética de maior importância histórica. 

A preocupação investigativa de Mizukami era evidenciar as escolhas 

didáticas dos professores para poder analisar o fazer pedagógico através de 

conceitos que podiam ser categorizados numa taxionomia (1983, p.XVI). 

Podemos intuir que a pertinência deste estudo à época, podia desvelar motivos 

do autoritarismo presente através do apoio que a ditadura militar encontrava 

junto à população. 

A pesquisa investigou os posicionamentos de professores de escolas 

públicas do ensino de quinta a oitava série, como também da nona a décima 

segunda série na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo.  
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São Carlos hoje conta com um dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano do Brasil, com um crescimento desde 1991 até 2015, de 0,620 para 

0,805. A presença de dois campi da Universidade de São Paulo (USP), além do 

Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), além de um centro universitário privado, e de centros de formação 

profissional do Senai, Sesi, Sesc, Senac, Instituto de Educação e Tecnologia de 

São Carlos (IETECH), uma Faculdades de Tecnologia de São Paulo (FATEC) e 

uma Escola Técnica Estadual tornam São Carlos a cidade com maior número 

proporcional de professores universitários do país. Também hoje em dia o ensino 

público oferece mais de 100 unidades desde o ensino básico até o ensino 

médio17. Um conjunto de aproximadamente 50 escolas privadas complementa a 

grande diferença entre esta cidade de cerca de 240 mil pessoas18  e o resto do 

Brasil.  

Mesmo assim, a censo de 2010 indicava a presença de aproximadamente 

6000 pessoas analfabetas acima de 15 anos, distribuídos de forma igual entre a 

população branca e parda. Pelo mesmo censo de 2010, a população da cidade 

é composta de 72,34% de brancos descentes principalmente da migração 

italiana do começo do século 20, 5,28% de negros e 21,56% de pardos. O 

cenário em que Mizukami desenvolveu sua tese, era um prenúncio deste retrato 

estatístico que temos hoje em dia. 

Mencionamos isso pois no texto do prefácio, Mizukami aventa a 

possibilidade da “intenção de prever e controlar a ocorrência dos fenômenos 

observados” (1983, p.XVI). Esta tese de alguma forma procede na observação 

desses fenômenos, principalmente no que diz respeito à comparação das ideias 

pedagógicas da época, com a atual. 

Por outro lado, quando da sua pesquisa Mizukami estava consciente que 

ela não garantia a diferenciação do material teórico por parte dos professores, 

que de alguma forma adotam aqui e ali diversas propostas de teorias díspares 

no seu todo, mas que se tornaram instrumentos para os professores 

conseguirem trabalhar em sala de aula (1983, p.XVII). 

Isto porque os elementos que ela buscava eram os elementos valorados 

pelos professores no processo de ensino-aprendizagem (1983, p.XVII). Outra 

ressalva era que eventualmente os professores não tivessem expressado suas 
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crenças e valores reais, mas “opções teóricas declaradas”, provavelmente pela 

força da moda acadêmica da época (1983, p.XVII). Percebe-se aqui que 

Mizukami está deixando claro a distância entre as práticas didáticas e as 

ideologias confessadas pelos professores.  

Estas ideologias poderiam advir não simplesmente da compreensão dos 

professores das próprias teorias pedagógicas, ou eventualmente de um “ideário 

pedagógico” aprendido nos cursos de licenciatura (1983, p.XVII). O que ela não 

sabia na época, é que justamente este seu livro viria se tornar mais uma cartilha 

no ideário dos cursos de pedagogia e licenciatura em todo o país, quando os 

alunos passaram a utilizá-lo para “escolher” a linha de ação didática que viriam 

tentar praticar. 

Os resultados da pesquisa foram analisados em três partes: conceitos 

referentes a diversas abordagens do processo de ensino-aprendizagem, opções 

teóricas declaradas e práticas manifestas. 

Para Mizukami, o fenômeno educativo nunca é uma realidade acabada 

“que se dá a conhecer de forma única e precisa em seus múltiplos aspectos” 

(1983, p.XVIII). Para ela, é um fenômeno humano, histórico e multidimensional. 

Com esta afirmação Mizukami declara um caráter hegeliano originário de sua 

forma de pensar naquele momento. A dialética necessária para o entendimento 

do fenômeno assume a justaposição de diversas dimensões, como a técnica, a 

cognitiva, a emocional, a sócio-política, a cultural, aceitando suas múltiplas 

implicações e relações (1983, p.XVIII). 

Mizukami percebeu que cada abordagem do processo ensino –

aprendizagem privilegia um ou outro aspecto do fenômeno educacional, 

proporcionando sempre uma visão parcial. Portanto é possível reduzir a uma 

síntese cada grupo de teorias similares, onde o núcleo da teoria é o conceito 

básico sobre o qual elas são construídas. Numa abordagem humanista, a 

relação pessoal é o centro e a dimensão humana é o núcleo do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Na abordagem comportamentalista, há ênfase sobre a dimensão técnica, 

quando são esperados medidas e controles sobre o próprio processo. É 

interessante também verificar com ela as três características presentes nas 
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teorias do conhecimento que são o primado do sujeito, o primado do objeto e a 

interação sujeito-objeto (1983, p.2). 

Essas posições teóricas resultam em diferentes formas pedagógicas, 

resultam de diferentes posições epistemológicas em relação ao sujeito e ao 

meio. Em outras palavras, Mizukami estabelece que toda filosofia desde o 

Iluminismo está presente nas diversas teorias psicológicas que sustentam o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas. Veremos alusões a John Locke e sua 

ideia de que a criança é uma “tábula rasa” ou quadro em branco pronto a 

absorver o conhecimento do mundo. Também está presente a ética social de 

Spinoza, assim como os princípios da vontade de Kant. A dialética de Hegel vai 

se transformar na platônica dialogicidade de Paulo Freire, e o cientificismo do 

positivismo do século 19 terá continuidade nos estudos de Piaget (1983, p.2). 

Neste sentido, a partir do primado do objeto, uma posição originalmente 

aristotélica, toda realidade se encontra dada no mundo, e o conhecimento desta 

forma é orientado por um associacionismo empirista através de uma aquisição 

exógena (1983, p.2). 

Por outro lado, quando a ênfase está no sujeito, pretende-se a 

eventualidade de ideias inatas, que podem ou não sofrer processos de 

atualização. Para Piaget o conhecimento seria proporcionado através de uma 

pré-formação endógena. É interessante percebermos que as escolhas para 

formulação de teorias no século 20 ainda ecoavam discussões filosóficas 

anteriores em muitos casos a própria filosofia de Hegel. Essas teorias partiam 

do princípio lógico do terceiro excluído: A é x ou não-x, não há terceira 

possibilidade. Do ponto de vista lógico, a dimensão humana sempre permite a 

ideia de um bi condicional – por exemplo, se somente se – coisa que nas teorias 

pedagógicas são pouco aventadas. 

Mas quando pensamos no cotidiano da sala de aula, verificamos que o 

aluno presta atenção, se somente se tiver comido antes da aula. Também o 

aluno consegue seguir um raciocínio, se somente se tiver entendido as suas 

premissas. Um aluno faz uma boa redação, se somente se conhecer 

anteriormente o contexto do seu tema. Todo esse bi condicionalidades, óbvias 

num ambiente escolar, não são apresentadas nas teorias pedagógicas 

tradicionais, tornando-as assim ideários de práticas. 
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Um aspecto mais ameno é proposto pelas teorias de advogam a interação 

entre sujeito e objeto. A construção do conhecimento se dá por descoberta, 

quase uma intuição do sujeito. Por outro lado, a construção do conhecimento 

avançaria através da formação de novas estruturas que permitiriam uma etapa 

mais sofisticada do entendimento. O construtivismo sequencial sugere que 

haveriam interações entre a posição endógena e exógena, permitindo assim um 

desenvolvimento alternado de percepção da realidade (1983, p.3). Isto permitirá 

à criança uma descoberta gradual conferida por sua genética hereditária e sua 

adaptação ao meio.   

Assim de acordo com diversos referenciais da gênese do conhecimento 

humano, haveriam diversos condicionamentos do que é o ser humano, sua 

cultura e sua sociedade, e consequentemente sua educação. Esta hipótese será 

perseguida por Mizukami ao longo de todo livro. 

Ela percebe que mesmo dentro das linhas principais, há abordagens 

diversas. Estas abordagens determinam a ação educativa a partir do 

planejamento das situações de ensino-aprendizagem, e são, portanto, 

intencionais (1983, p.3). 

Portanto é possível extrair dessas ações algum referencial teórico a partir 

dos conceitos que ela elegeu como categorias de pesquisa. Isto porque os 

alunos de pedagogia aprendem teorias que se tornam ideários pedagógicos, que 

são filtrados por cada professor de acordo com sua própria visão de mundo, 

muito determinadas por suas vivências pessoais (1983, p.4). 

Enquanto algumas abordagens apresentam claro referencial filosófico e 

psicológico, outras são intuitivas ou apenas imitações de modelo. Assim ela 

chega às categorias das abordagens, nomeadamente a abordagem tradicional, 

a comportamentalista, a humanista, a cognitivista e a sócio cultural. Uma 

abordagem fica deliberadamente de fora, que é a decorrente do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, de 1932, quando a Revolução de 1930 comandada 

por Getúlio Vargas buscava diretrizes educativas para o futuro. Esta abordagem 

era, nas palavras de Mizukami, didaticista, privilegiando práticas educativas e a 

ideia de uma escola pública de tempo integral para a transformação social do 

país. Mas esta abordagem não defendia princípios teóricos claros, razão pela 
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qual, apesar de eventualmente importante para a formação prática do 

professorado brasileiro, não foi considerada uma abordagem (1983, p.4). 

Também fica claro que para Mizukami, como até hoje não conhecemos 

uma teoria que explique todas as variáveis do comportamento humano, em 

situações de ensino-aprendizagem, seria necessário considerar o caráter parcial 

e arbitrário de seu estudo. Também as próprias categorias que constituem cada 

abordagem poderiam ser revistas e aperfeiçoadas, permitindo inclusive a 

configuração de novas abordagens (1983, p.5). 

Mas uma vez construídas as categorias das abordagens, elas próprias 

foram construídas sobre conceitos que ela considerou básicos para seu exame. 

São estes conceitos “homem”, “mundo”, “sociedade e cultura”, “conhecimento”, 

“educação”, “escola”, “ensino-aprendizagem”, “professor-aluno”, “metodologia” e 

“avaliação” (1983, p.5) Depois de revistos neste capítulo, estes conceitos serão 

utilizados para verificar as ideias do Prof. Azevedo, e também servirão de guia 

para os artigos das propostas de educação rizomática. 

De posse deste quadro, Mizukami distribuiu questionários para poder 

captar de forma quantitativa as impressões dos professores, para desvelar o 

ideário pedagógico que pudesse surgir (1983, p.5). Cada abordagem será 

descrita a partir de suas características gerais, e em seguida pelos conceitos de 

“homem”, “mundo”, “sociedade e cultura”, “conhecimento”, “educação”, “escola”, 

“ensino-aprendizagem”, “professor-aluno”, “metodologia” e “avaliação”. 

Fazemos um breve resumo de cada abordagem, com comentários onde esses 

se tornam importantes para a nossa própria investigação.    

2.2 A Abordagem Tradicional 

 

A abordagem tradicional nasce da percepção que há uma prática 

educativa que pode ser observada através da história. Não é um conjunto coeso 

de práticas, mas remetem à uma série de propostas que podem ser observadas 

desde a Alta Idade Média, nas propostas escolásticas de ensino. De alguma 

forma são contra essas práticas empedernidas pelos tempos, que as demais 

abordagens foram elaboradas.  
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O ensino tradicional segue o provérbio português: Dos fracos não reza a 

história. Segue os modelos vencedores de suas épocas, até que são substituídos 

por novos. O átomo não existia, até ser considerado real. Era indivisível até o 

momento em que se descobriram elétrons, prótons e nêutrons. Esses elementos 

orbitavam um núcleo em círculos, até que novas pesquisas demonstraram 

diferenças nas órbitas. 

O conhecimento parece surgir sempre consagrado pelo senso comum, 

que por sua vez é construído pelas idiossincrasias da cada época. Os livros de 

história sempre contam as grandes batalhas, os de matemática começam 

ensinando a comprar e a vender, os de literatura aplaudem aqueles escritores 

que foram politicamente atuantes, e o lado certo da vida está junto ao poder 

instituído. A particularidade do momento torna-se a generalização cultural.  

O professor é imprescindível para formar o adulto em miniatura que é a 

criança. O professor se impõe como transmissor de conteúdos que devem ser 

repetidos à perfeição. O professor não é um exemplo a ser seguido, pois ele está 

acima dos exemplos. O aluno não tem vontade própria nem poder, tudo o que é 

apresentado deve interessar, pois sem dispor destes conhecimentos sua 

possibilidade de condição social é reduzida (1983, p.8) assim, caso o Estado 

autoritário dite o senso comum, ou se o senso comum é fruto de um discurso de 

classe hegemônico, em qualquer caso o aluno só estará apto para o mundo 

quando souber repetir a ideologia dominante.    

O ser humano é um receptor passivo das informações e dos conteúdos 

que ele deve conhecer a partir de uma ordem hierárquica pré-determinada. 

Assim como no aprendizado da Bíblia durante a Idade Média, importante é saber 

de cor o que o livro diz, da forma que ele diz. A realidade do mundo é transmitida 

através da educação formal, preferencialmente em consonância com a família e 

com a religião. O conhecimento pode se sofisticar até o ponto de formar um 

médico, sempre limitado às certezas estabelecidas no passado. Uma certeza é 

sempre decorrente da tradição, que determina os valores corretos para a 

manutenção da sociedade e de sua cultura. 

Há níveis culturais estabelecidos em patamares que devem ser 

alcançados gradativamente, avaliados através de provas e exames que 

determinam em que séries o aluno se encontra. A consagração do conhecimento 
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se dá através de certificados e diplomas, que hierarquizam os indivíduos no 

contexto social. 

O diploma aufere a seu detentor um recibo de qualidade individual, 

independente das competências que sabe manejar. Para Paulo Freire esta 

educação foi pejorativamente alcunhada de “educação bancária”, por pretender 

depositar no aluno o conhecimento necessário (1983, p.10). 

Essa abordagem promove uma exarcebação do indivíduo sobre o 

coletivo, impulsionando sua busca na diferenciação sobre seus contemporâneos 

na sociedade. Sugere um naturalismo da capacidade de aprendizagem que 

promove os bons e reprova os ruins. A escola neste sentido é um molde de bons 

cidadãos, que devem se esforçar em ser o primeiro da sala, da escola ou do 

país. 

A inteligência é a capacidade de memorizar uma vasta quantidade de 

informações valiosas para distinguir os melhores. Com isso o conhecimento é 

sempre apresentado como objeto acabado, e sua explicação vem a partir de 

deduções que sintetizam muitas vezes os anos de pesquisas e teorias diversas 

que levaram a sua consolidação. 

O ser humano inteligente sabe um pouco de tudo, mesmo que de uma 

forma simplificada, e que não permita a elaboração de novos raciocínios 

derivados do próprio conhecimento. É como se o ensino tradicional estivesse 

baseado na metafísica proposta por Kant, quando afirma que existem ideias a 

priori, ideias que o sujeito já possui antes que ele perceba alguma coisa 

acontecendo à sua frente. O sentido do mundo é construído pelo sujeito. Não 

adianta tentar pensar o que é uma coisa em si, pois isso é impossível. As coisas 

que identificamos são sempre identificadas por que temos estruturas mentais 

que permitem que elas sejam entendidas dentro de determinados parâmetros. 

Assim a metafísica proposta por Kant não é uma forma de crer na 

existência de qualquer coisa, mas é um método simples de evoluir através do 

raciocínio as estruturas que permitem entender cada vez melhor os fenômenos 

do mundo. Quanto mais evoluímos essas estruturas do pensamento, mais fácil 

é entender o que existe. Nesse sentido o ser humano, enquanto permanece na 

condição de aluno, não tem concedida a capacidade de elaboração de um 
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raciocínio próprio, muito menos de poder propor variações ou derivações do 

conhecimento. Somente um diploma de doutor permite socialmente a proposta 

de um novo ponto de vista aceitável.  

Assim enquanto não conseguimos alcançar um nível acima da maioria, 

tratamos o conhecimento como uma caixa preta, tal como proposto por Vilém 

Flusser (1985). O objeto não precisa ser concreto. Apenas precisa ser constructo 

mental para ser tratado como objeto. Dessa maneira aprendemos o que é um 

metro, mas não como ele foi calculado e o que ele representa. A mesma coisa 

para a raiz quadrada, ou o presente do subjuntivo. Com a falta do entendimento, 

carpinteiros não entendem a medição que não seja repetição. Na linguagem 

comum, ao invés de ser bom que tu saibas mais, torna-se comum “é bom que 

você sabe mais”, ou então “é bom você saber mais”.    

Portanto toda educação resume-se no aprendizado dos modelos que 

mantém o saber, mas não a própria construção da estrutura do modelo em si. 

Isso porque não teríamos nenhuma capacidade individual de pensarmos na 

coisa em si, mas apenas a capacidade de aprender os modelos de fonte terceira. 

Não aprendemos os processos. Além disso, que grande perda de tempo é 

repensar o já pensado por alguém com mais talento, gabarito e diploma (1983, 

pgs. 7 a 10). 

A educação tradicional nas palavras de Mizukami é um produto (um 

objeto) construído a partir de ideias selecionadas historicamente e organizadas 

logicamente (1983, p.11). A escola é o espaço único onde acontece toda 

transmissão de informações, um templo do conhecimento. Na sala de aula, 

austera como um mosteiro, o professor ministra o saber como se fossem 

palavras sagradas, rezas do conhecimento. O professor demonstra a existência 

de modelos, que se tornam obstáculos que devem ser decorados para ser 

superados individualmente (1983, p.12). A única cooperação que sobrevive é a 

“cola” entre os alunos, ação passível de punição e escárnio. 

Neste ambiente quase religioso, é obrigatório o ajustamento à ordem 

estabelecida. Deve-se preservar a manutenção das ideias mais antigas, das 

sínteses mais populares – eu sei que nada sei – mesmo sem conhecer o sentido 

original da expressão. A escola tradicional busca uma continuidade com o 

passado hegemônico: somos os herdeiros dos egípcios, dos gregos e dos 
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romanos em linha direta. Num passado recente, há cinquenta anos atrás, 

punições exemplares ainda estavam presente para reforçar a autoridade do 

professor. Varas para apontar no quadro serviam também para bater na mão dos 

alunos. A mão correta para escrever era a direita. Pedaços de giz acordavam os 

sonolentos. Toda instrução considerava a aprendizagem como um fim em si 

mesmo, pois ninguém pensaria em utilizar o conhecimento para de fato refletir 

sobre a realidade. A experiência imediata não poderia derivar do conhecimento, 

mas das regras impostas de aceitação da verdade. E a verdade é o professor 

que vigia a imaginação do aluno, para que perguntas para fora do texto ditado 

não venham discutir sua autoridade iluminadora.  

Como um doutor, o professor receita soluções matemáticas, figuras de 

linguagem, equações de segundo grau, os elementos na sua tabela periódica, 

que serão reproduzidos no momento do exame (1983, p.13). Dessa forma os 

alunos aprendem também que é bom reproduzir comportamentos e falas, 

principalmente aquelas que foram exemplarmente proferidas por familiares 

hierarquicamente superiores. O senso comum se supera quando forma hábitos 

estereotipados, mesmo que não saiba nem a origem nem o motivo desses 

hábitos. Neste sentido, a educação tradicional imagina manter o aluno em eterna 

minoridade intelectual.  

A metodologia na abordagem tradicional é a aula expositiva, redundante 

com o livro texto, e os alunos tem o dever de saber reproduzir os conhecimentos 

expostos com exatidão (1983, p.15). Como escreve Mizukami, a didática 

tradicional se resume em dar a lição, e tomar a lição, como uma operação de 

troca mercantil onde o valor é atribuído pela nota. Quanto melhor o professor, 

mais ele sabe encantar sua turma durante o tempo de sua aula. Os exercícios 

propostos são tradicionalmente os mesmos. Há anedotas inclusive, de irmãos 

maiores e irmãos menores fazendo as mesmas provas, e até mesmo de pais e 

filhos compartilhando jocosamente os comentários que o professor fazia em 

determinados pontos da matéria. 

Neste tipo de escola não há ênfase em nenhum atendimento individual. A 

fala é unidirecional. Há um emissor, e espera-se que a recepção da mensagem 

aconteça por igual. Neste sentido, não há diferença entre dez ou cem alunos em 

sala de aula. Todos recebem o mesmo conteúdo que devem reproduzir à 



62 
 

exatidão. A padronização de todos os materiais didáticos e as mesmas 

atividades intelectuais zelam por uma pretensa distribuição democrática do 

conhecimento. A abstração reina soberana nos conteúdos, já que 

demonstrações requerem uma compreensão real dos fenômenos da natureza 

que o próprio professor não conhece. O ritual das provas e exames busca a 

repetição das abstrações (1983, pgs. 15 a 17).  

Imbuídos de uma missão de catequese, os professores exercitam a 

coerção como forma de manutenção da ordem para que os alunos alcancem a 

sabedoria. O conhecimento, portanto, precisa estar congelado no tempo e 

apoiado no senso comum para não ser questionado. É assim por que sempre foi 

assim. As gerações devem adquirir os mesmos conhecimentos, apenas com um 

reparo atualizador aqui e ali.  

Mizukami faz então sua crítica a essa abordagem, quando escreve que 

“A escola, no entanto não é estática nem intocável. Está sujeita a 

transformações, como o estão outras instituições. Novas formações sociais 

surgem a partir das anteriores e a escola muda, assim como tem seu papel como 

um possível agente de mudança, numa realidade essencialmente dinâmica. ” 

(1983, p.18). 

A partir dessa escola tradicional, novas propostas surgiram para tentar 

resolver as decepções e lacunas decorrentes dessa forma tradicional de ensino. 

As alternativas pedagógicas são expostas a seguir, a partir daquelas que o aluno 

dos cursos de pedagogia tem maior contato. 

2.3 A Abordagem Comportamentalista 

 

Para um comportamentalista, o conhecimento é uma descoberta, e é nova 

para o indivíduo que a faz (1983, p.19). Há um empirismo necessário e segundo 

Mizukami, o primado do objeto. O conhecimento é dado pelo mundo externo, o 

sujeito está sujeito às contingencias do meio e sua percepção opera como cópia 

da realidade. 

Os comportamentalistas, ou behavioristas, trabalham estimulados pelas 

pesquisas de B.F. Skinner (1904-1990). A experiência planejada é a base do 

conhecimento. Para os positivistas lógicos, outra linha de pensamento incluída 
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na corrente comportamentalista, há necessidade de percebermos que “o 

conhecimento consiste na forma de se ordenar as experiências e os eventos do 

universo, colocando-os em código simbólico” (1983, p.19). De acordo com essa 

forma de pensar, é necessário a ciência e o comportamento para podermos 

conhecer o mundo e desta forma podermos controlar e utilizar o conhecimento.  

Especialmente para Skinner, o comportamento pode ser dividido em 

partes funcionais, que podem ser verificadas e analisadas. Dessa forma 

podemos analisar o comportamento como processos que poderão ser 

reforçados ou extintos, conforme a necessidade. O controle dos 

comportamentos permite que aqueles que devem ser estimulados sejam 

recompensados através de um planejamento de sequencias de atividades. 

Dessa forma se consegue modelar o comportamento independente dos motivos 

subjetivos que levam os seres humanos a adotarem um comportamento. Um 

comportamento correto é percebido como uma competência adquirida pelo 

aluno. O aluno desta forma se torna um “recipiente de informações e reflexões” 

(1983, p.20).  

Para isso são utilizadas máquinas que permitem apresentar ao aprendiz 

determinadas contingencias de maneira controlada. A educação se promove 

através de medidas objetivas de aquisição de comportamentos que podem ser 

medidas. Para isso foi desenvolvida uma tecnologia educacional que permite 

uma constante medição das aquisições comportamentais realizadas pelo aluno. 

Os padrões de comportamento podem ser mudados através de um treinamento 

programado para alcançarem objetivos pré-estabelecidos. Uma sequência 

correta de comportamentos exibidos pelo aluno é considerada aquisição de 

conhecimento (1983, p.20). Se o professor souber ler os resultados das 

medições do comportamento, principalmente através dos padrões de interação 

entre o sujeito e o objeto do conhecimento, poderá também modificar o próprio 

padrão do comportamento através de novos exercícios propostos. 

A ideia é que o ser humano, como qualquer animal, adquire 

comportamentos a partir das influências externas; o mundo ensina. Isso indicaria 

que o ser humano não é livre, mas determinado pelas suas circunstâncias. Para 

alcançar sua liberdade, precisa exercer o controle sobre o mundo, através da 
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percepção das consequências que seus comportamentos podem causar. Temos 

novamente uma posição aristotélica de relação com o mundo.  

Como qualquer animal, o ser humano é fruto de um processo evolutivo, e 

apenas o conhecimento sobre seu comportamento permite que ele supere o 

estado de natureza (1983, p.22). Skinner percebe que a interação com a 

natureza e com o professor são equivalentes. São forças exógenas que moldam 

o comportamento do indivíduo no mundo. Se na educação tradicional espera-se 

um comportamento passivo, dessa vez é necessária uma resposta ao estímulo 

do professor, para que este perceba como o aluno está percebendo seus 

ensinamentos. Quanto mais consciente estiver o professor de sua 

responsabilidade em moldar os comportamentos nos alunos, melhor será sua 

atuação letiva (1983, p. 22).  

Para Skinner o ser humano é produto do meio. Mas justamente por ser 

humano, ele sabe modificar o meio, a natureza, o que permite assumir novos 

comportamentos. Vamos explicar isso com um exemplo simples: Quando 

começamos a derrubar árvores, havia a necessidade de um machado melhor do 

que o de pedra. Dominou-se a metalurgia e com isso surgiram machados de 

ferro, que evoluíram para machados de aço, serras biarticuladas e finalmente os 

motosserras.  

No início, buscava-se sempre uma árvore adequada dentro da floresta. 

Na medida em que a floresta foi diminuindo, primeiro se controlou o 

desmatamento com regras de exclusividade na extração da madeira. Finalmente 

começaram a replantar florestas, para tornar o trabalho madeireiro mais racional. 

Quando isto virou realidade, abandonou-se as formas de serras para uso 

humano, por um caminhão- máquina de serrar árvores, que assim dá conta do 

trabalho e avança sobre seu transporte e armazenamento.  

Assim, o ato de derrubar árvores levou a solução melhores, até chegar a 

solução atual de plantar árvores de forma a serem derrubadas por uma máquina 

que corta e armazena. A necessidade por madeira não mudou, mas as 

modificações de comportamento e as modificações no meio ambiente 

modificaram a estrutura dessa atividade ao longo de séculos.   
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Esse tipo de percepção da atividade humana é que sustenta a visão de 

mundo do comportamentalismo. As conclusões são que nem todo mundo no 

início tinha força e aptidão necessária para derrubar árvores. Na medida em que 

esta atividade foi facilitada por instrumentos mais eficientes, promoveu-se uma 

diferenciação entre quem podia e quem não podia derrubar as árvores. 

Atualmente qualquer pessoa que aprenda a derrubar árvores pode contar com o 

auxílio de um instrumento, independentemente de qualquer aptidão pessoal. 

Mas para isso também ser eficiente, resolveu-se plantar árvores. 

Então observamos que as consequências do uso de instrumentos 

facilitadores modificam o comportamento. A facilidade de derrubar árvores 

reforça sua atividade. Dependendo da dificuldade encontrada em cada estágio; 

a resposta. Modifica-se a ação – o comportamento – de forma a promover 

sempre maior facilidade em se alcançar as respostas que são consequentes ao 

comportamento. 

Para Skinner, na transferência do controle da natureza para o ser 

humano, ocorrem modificações internas no comportamento que ele não sabia 

explicar, mas que eram percebidas. Na medida em que o comportamento 

modifica a natureza, esta obriga a busca de novas funções para que o ser 

humano continue suas atividades. Por isso que em determinado momento foi 

necessário começar a plantar árvores (1983, pgs.23/24). 

A cultura é o ambiente social no qual as atividades humanas são 

exercidas. Podemos modificar a ordem em que as contingências são abordadas 

gerando novas práticas. Essas práticas surgem para dar conta das contingências 

e assim modificam a cultura. 

Essa posição originalmente aristotélica passa, portanto por um crivo 

kantiano. Formulações mentais a priori, geram consequências a posteriori. A 

rigor também contempla a posição dialética kantiana, pois cada mudança nas 

práticas é a síntese entre a dificuldade, que estabelece uma tese, a ação que se 

configura como antítese da dificuldade, e sua síntese, a modificação das 

práticas. 

Insisto neste brevíssimo e simplificado resgate filosófico, para notar que 

se a educação tradicional tem um caráter idealista platônico, as abordagens 
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comportamentalistas tentam trabalhar cada vez mais com a integração entre 

idealismo e materialismo.  

Mesmo assim Skinner sugere em sua obra Walden II outra utopia. Com a 

ciência a planejar os comportamentos, poderíamos alcançar uma sociedade 

equilibrada por reforços positivos até alcançarmos o máximo de eficiência. As 

tradições são substituídas pelo planejamento. Com isso Skinner acreditava que 

“A noção de mérito pessoal é incompatível com a hipótese de que o 

comportamento humano seja totalmente determinado pelas forças genéticas e 

ambientais (Skinner, 1980, p.206) (1983, p.24). 

Nesse momento Mizukami faz uma afirmação sobre a abordagem da 

cultura segundo Skinner: “A cultura humana, em tal abordagem, passa a ser 

representada pelos usos e costumes dominantes, pelos comportamentos que se 

manifestam através dos tempos porque são reforçados na medida em que 

servem ao poder” (1983, p.25).  

Em seguida ela exemplifica com um trecho de Skinner, onde ele escreve: 

“Recusar-se a fazer qualquer uma dessas tarefas equivale a deixar ao acaso as 

mudanças em nossa cultura e o acaso é o verdadeiro tirano a se temer. (Skinner, 

1980, p. 208). E ainda: “O indivíduo não é uma origem ou uma fonte. Ele não 

inicia nada. E nem é ele quem sobrevive. O que sobrevive é a espécie e a cultura. 

(Skinner,1980, p.210) (1983, p.25). 

Ora, o que Skinner está se referindo é a impossibilidade de termos uma 

cultura a partir do indivíduo. Ela se expressa como resultado de ações da espécie 

humana em seu relacionamento com o ambiente. Servir ao poder, como 

exemplifica Mizukami, precisa ser entendido aqui como servir ao poder da cultura 

da espécie. Mas a frase original deixa margem para interpretações como “servir 

ao poder político” ou “servir ao poder militar”. E definitivamente Skinner não está 

falando sobre algumas instâncias da cultura, mas sobre o conceito de cultura. 

A discordância de Mizukami diz respeito ao papel do indivíduo no 

planejamento sociocultural. Ela pressupõe que o indivíduo é passivo e 

respondente ao que dele é esperado (1983, p.25). Ele seria uma peça numa 

máquina planejada e controlada, realizando funções de forma eficiente. Mas 

Skinner está propondo a autoperpetuação da cultura como consequência de 
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uma eterna lide entre as contingências pessoais e as soluções atuadas pelos 

indivíduos. Em outras palavras, ambos entendem a cultura como fruto de ação 

coletiva, mas Skinner recusa a passividade do indivíduo. Ele espera apenas que 

os indivíduos encontrem formas cada vez mais eficientes para lidar com as 

situações através da aquisição de outras práticas. Dessa forma, práticas boas 

ou más são apenas aquelas mais eficientes na conquista de resultados 

pretendidos pelos indivíduos. 

A distância entre o pensamento de Mizukami e de Skinner aumenta 

quando ela escreve que “ o conhecimento é o resultado direto da experiência” 

(1983, p.26). O que Skinner escreve é: “ O que foi selecionado (o conhecimento*) 

parece ser uma suscetibilidade de contingências ontogenéticas, levando 

particularmente a uma maior rapidez de condicionamento e uma capacidade de 

manter um repertório mais amplo sem confusão. (Skinner,1980, P 309) (1983, 

p.26). 

Se levarmos em consideração uma ação banal, como por exemplo 

escovar os dentes, fica claro que um resultado da experiência só se configura 

como repertório por conta de uma contingência ontogenética, um menor número 

de doenças bucais. Não precisamos de nenhuma educação formal para 

aprender isto, mas de inserção cultural.  

Para Skinner, escovar os dentes é consequência de uma variável 

dependente que é o comportamento individual, por causa das condições 

externas, as doenças bucais, que são variáveis independentes. É da interação 

entre a função de escovar os dentes e a incidência das doenças bucais que 

buscamos desenvolver escovas e dentifrícios mais eficientes, para facilitar a 

função da escovação. 

Essa diferença de percepção do que é educação – para Mizukami a 

formação do indivíduo, para Skinner a adaptação evolutiva da espécie, que cria 

os diferentes posicionamentos. Mizukami se pergunta o que se quer ensinar? 

(1983, p.27) sua crítica se dirige às forças sociais que atuam na formação do 

indivíduo fora do processo de ensino –aprendizagem. Ela identifica em Skinner 

a proposta de permitir que os alunos comecem sendo reforçados em 

determinados comportamentos, para depois aprenderem a própria estrutura de 

reforço e assim tomarem suas decisões (1983, p.28). Para os 
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comportamentalistas, quanto maior o controle sobre o seu comportamento, 

maior a responsabilidade. 

Isto sugere uma escola que controle comportamentos para eliciar 

melhores comportamentos. E aqui a explicação de Mizukami sobre sua ideia de 

poder: “A escola atende, portanto, aos objetivos de caráter social, à medida em 

que atende aos objetivos daqueles que lhe conferem o poder” (1983, p.29)  

Para Mizukami, o controle reforçador não leva à aprendizagem efetiva, e 

suas funções e consequências são incompatíveis com ideias como a 

democracia, os direitos humanos além dos ideais divulgados por diversas 

religiões (1983, p.29). Concordamos que realmente os ideais religiosos são os 

primeiros a cair quando observamos as propostas comportamentalistas. Qual a 

função do Espírito Santo enquanto causa, e qual sua consequência observável 

no cotidiano do indivíduo? Mas em relação à democracia ou aos direitos 

humanos, temos visto o movimento do “politicamente correto” modificar 

expressões verbais, comportamentos e em última instância o respeito e a 

tolerância ontogenética. Claramente foi um movimento cultural que não pode ser 

entendido apenas como possibilidade de expansão do poder, seja como 

expansão do mercado, ou expansão do controle social. Sugere mais um 

eliciamento de comportamentos de tolerância atuados num ambiente social. 

Por outro lado, não há como negar que o treinamento militar sugere o 

condicionamento de comportamentos que reforçam a autoridade hierárquica: 

aprender a obedecer para aprender a comandar. Por último, lembramos os 

atuais videogames, que através de mecanismos de reforço e punição mantém 

entretidos seus jogadores por horas, tentando entender a estrutura geral das 

funções propostas para atuação num ambiente controlado. 

É interessante notar que Mizukami isenta o ensino tradicional de deter 

uma posição ideológica preconcebida, pois serve a qualquer ideologia. Também 

a proposta comportamentalista em si não apresenta nenhuma ideologia 

preconcebida, apenas uma prática de como determinar comportamentos 

esperados. Equivale, em última instância, ao grito da mãe: Sai daí menino! A 

expressão materna só se torna ideológica quando imersa num contexto cultural. 

Doutra forma, será apenas um estímulo aversivo. 
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Então o esforço dos comportamentalistas para ensinar consiste em dotar 

o professor de instrumentos de medição para entender como os alunos se 

comportam em determinadas funções. Para Mizukami esse sistema tem como 

objetivo mudanças comportamentais úteis e adequadas segundo algum centro 

decisório (1983, p.30). Depende sempre da qualidade do professor em 

reconhecer as necessidades de reforço de cada aluno individualmente dentro 

um de determinado objetivo de aprendizagem, e saber desenvolver um plano 

para alcançar esse objetivo. Esse tipo de ensino acaba por ser parecido com o 

ensino tradicional, na medida em que o pensamento crítico e a criatividade 

precisam ser controlados para que se alcance o repertório final desejado. 

A função do professor seria a de organizar as contingencias de reforço 

para possibilitar a ocorrência de respostas aprendidas. As aulas e a tecnologia 

educacional seriam responsáveis por uma instrução mais eficiente. A 

individualização do ensino acontece pela medida do feedback. A modelagem do 

comportamento se dá em etapas, de acordo com o ritmo de aquisições 

comportamentais de cada aluno. (1983, p.32). 

As primeiras tentativas, como se sabe, foram os livros de instrução 

programada e as máquinas de aprender de Skinner. Esses métodos se 

basearam nas formas de combinar reforços e contingencias, através do 

encadeamento, da modelagem ou do enfraquecimento de cada estímulo. 

Neste sentido os processos de avaliação de cada fase da modelagem 

visam, do ponto de vista da comunicação, que o aluno aprenda a resposta 

correta, exatamente da forma que é proposta pelo ensino tradicional. A resposta 

deve ser complemento da informação emitida. 

Como escreve Mizukami, “o ensino é tratado em função de uma 

tecnologia que, além da aplicação de conhecimentos científicos à prática 

pedagógica, envolve um conjunto de técnicas diretamente aplicáveis em 

situações concretas de sala de aula” (1983, p.35). Logo aquilo que não é 

programado não é desejado. Tal como no ensino tradicional. 
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2.4 A Abordagem Humanista 

 

Para discorrer sobre a abordagem humanista, Mizukami identifica no 

Brasil duas correntes mais difundidas; a de Carl Rogers e a de A. Neill. Ambas 

dão ênfase no sujeito como principal elaborador do conhecimento humano. 

O ensino centrado no aluno é decorrência da teoria de Rogers sobre 

personalidade e conduta. A ênfase está nas relações interpessoais e no 

crescimento resultante dessas relações para o desenvolvimento da 

personalidade. 

Assim ela pode alcançar a percepção da realidade através de processos 

de construção da sua personalidade e a integração social. Importante é a 

orientação psicológica e emocional do indivíduo, numa descoberta de si mesmo, 

para alcançar um autoconceito (1983, p.37). 

O professor não é um transmissor de conteúdos, mas um facilitador da 

aprendizagem. O conteúdo surge das próprias experiências dos alunos (1983, 

p.38). A atividade é decorrência da interação com o meio. O conteúdo da 

educação consiste em experiências que o aluno reconstrói. O professor apenas 

cria as condições para que os alunos aprendam. 

O ser humano é pensado como situado no mundo, única em seu 

psiquismo, em contínuo processo de percepções e avaliações do mundo, no 

sentido de apreender o seu próprio ser.  

A experiencia subjetiva é o fundamento que permite a construção do 

conhecimento abstrato. Existe um processo de vir a ser constante, que não deve 

ser limitado por regras ou modelos prontos. O processo todo serve para a 

autorrealização do ser humano, a felicidade aristotélica. 

Ninguém nasce com um fim determinado, e goza de liberdade e se 

apresenta como projeto permanente e inacabado. Não é um resultado, mas 

desenvolve-se para uma existência que não é predeterminada (1983, p.38). 

A meta é tornar-se um ser humano independente, diferente, autônomo 

para ser aceito e respeitado. Rogers desloca a mutação do indivíduo a partir do 

ambiente proposta por Skinner, para a mutação do sujeito em relação ao meio. 

Sua realidade é dada pelos sentidos. Toda reação do sujeito ao ambiente é feita 
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pela integralidade de seu organismo. E o organismo que busca resultados de 

equilíbrio em relação ao meio, guiado por suas emoções. Os resultados das 

interações com o ambiente devem resultar na estruturação e no fortalecimento 

do ego (1983, p.39). 

Por sua vez o ego adota valores decorrentes de experiencias próprias, 

bem como de experiencias aprendidas de fonte terceira, mas introjetadas como 

se fossem seus. Toda experiencia apreendida é simbolizada e organizada. Ou 

então são ignoradas pois não estabelecem uma relação com o ego. Mas 

eventualmente são simbolizadas de forma distorcida, pois o resultado da 

experiência não se coaduna com a estrutura do ego. 

A conduta do indivíduo está de acordo com a simbolização estruturada 

pelo ego. Quando o organismo rejeita da consciência as experiencias sensoriais 

que não se organizam a partir da sua estrutura egóica, e, portanto, não cabem 

na sua configuração ou forma (Gestalt), há uma desaptação psicológica.    

A adaptação psicológica acontece quando os processos de simbolização 

encontram ordem dentro da estrutura do ego. As inconsistências são percebidas 

como ameaças. Quanto mais inconsistências são percebidas, mais o ego se 

fecha para proteger a estrutura existente. Mas é possível oferecer experiencias 

que não sejam percebidas como ameaças. Uma vez percebendo as novas 

informações a partir das experiencias sensoriais, Roger afirma que isso é 

suficiente para que o indivíduo percebe que o outro é também um ser distinto. 

Na medida em que são aceitas mais informações que se acomodam na estrutura 

do ego, o sujeito se percebe modificando seu sistema de valores num processo 

orgânico (1983, p.40/41).   

Assim, para Rogers o ser humano é arquiteto de si mesmo. É consciente 

de sua incompletude e, portanto, sabe que é um ser em transformação e ao 

mesmo tempo um agente transformador da realidade. 

Portanto a realidade é um fenômeno subjetivo, na medida em que a 

realidade é reconstruída a partir dos significados que o sujeito atribui à sua 

experiencia de mundo. A educação deve servir para criar condições para que a 

consciência se mantenha autônoma. (1983, p.41)  
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Rogers critica o planejamento social e cultural proposto por Skinner, e 

afirma que a única autoridade necessária ao indivíduo é a qualidade de seus 

relacionamentos interpessoais (1983, p.42). Para ele a percepção de si mesmo 

proporciona a ideia do dever e da responsabilidade. Para ele o ser humano não 

pode abrir mão da sua atuação subjetiva, nem mesmo para poder alcançar uma 

suposta felicidade. A metodologia e a técnica científicas deveriam estar a serviço 

do sujeito, e não tentando o seu controle. 

Alexander Sutherland Neill fundou em 1921 a escola Summerhill, que 

funciona até hoje. É a primeira escola libertária que se tem notícia, pois o objetivo 

de Neill era o de promover a felicidade de seus alunos, estimulando princípios 

que não prezavam nem a propriedade, nem o consumo, mas o ser. 

Para as abordagens humanistas, importante é aprender a aprender. Em 

Rogers esse aprendizado permite uma adaptação promovidas pela percepção 

subjetiva da realidade. Sua experiencia de vida permite atribuição de valores à 

realidade. Sua percepção de que o conhecimento é um processo requer uma 

escola que ensine a identificar processos, e não conhecimentos estáticos. (1983, 

p.43).  

Para Rogers os jovens são naturalmente motivados pelos desafios que 

aparecem. Ele acusa a escola de desmotivar os jovens, enquadrando-os. A 

educação desejada é ampla, para que o ser humano evolua na vida, para além 

da instituição de ensino. Como o primado é do sujeito, o ensino deve ser 

centrado no aluno. A responsabilidade da educação deve ser em última 

instância, proporcionada pelo próprio aluno. A escola precisa apenas facilitar a 

aprendizagem com o objetivo de liberar sua capacidade de autoaprendizagem. 

O desenvolvimento intelectual acontece junto com o desenvolvimento 

emocional. Assim as condições do ensino precisariam criar as condições para 

suscitar a iniciativa, a responsabilidade, a autodeterminação e o discernimento 

(1983, p.44). Tornando-se uma boa pessoa, o sujeito saberia como colaborar 

sem deixar de ser indivíduo. 

Mizukami escreve que tanto Rogers como Neill insistiam na ênfase da 

unicidade e da dignidade humanas. Um processo de educação centrado no 

sujeito leva a valorização da busca progressiva de autonomia, em oposição a 

uma ausência de regras, ou de regras impostas pelos outros (1983, p.44). 
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Estas propostas lembram o sujeito transcendental de Kant. Para Kant este 

sujeito transcendental tem a possibilidade de conhecer, ou seja, é uma pessoa 

capaz de alcançar o entendimento das coisas. Através de sua mente consciente 

ele é capaz de encontrar as regras para entender como os objetos podem ser 

conhecidos. Não adianta tentar pensar estas regras a partir do mundo exterior, 

pois o sentido das coisas precisa ser organizado. Esta organização não nasce 

da forma que os sentidos apreendem a realidade, mas na forma que pensamos 

a respeito dos fenômenos.  

Nada faz sentido para o ser humano se ele não consegue identificar com 

estruturas que ele já tem na mente aquilo que ele está percebendo como 

realidade. Por isso que Kant afirma que existem ideias a priori, ideias que o 

sujeito já possui antes que ele perceba alguma coisa acontecendo à sua frente. 

Assim o sentido do mundo é construído pelo sujeito. Não adianta tentar 

pensarmos o que é uma coisa em si, pois isso é impossível. As coisas que 

identificamos são sempre identificadas por que dispomos de estruturas mentais 

que permitem que elas sejam entendidas dentro de determinados parâmetros. 

Assim a metafísica proposta por Kant não é uma forma de crer na 

existência de qualquer coisa, mas é um método simples de evoluir através do 

raciocínio as estruturas que permitem entender cada vez melhor os fenômenos 

do mundo. Quanto mais evoluímos essas estruturas do pensamento, mais fácil 

é entender o que existe. 

A diferença para Rogers é que isto deve ocorrer sempre como 

decorr6encia de uma educação que permita no encontro de pessoas a 

percepção de experiencias significativas voluntárias. Isto permitirá a 

autodescoberta e a autodeterminação, numa proposta semelhante à da 

integridade do sujeito kantiano. 

Já para Neill, a escola tradicional exerceria uma manipulação direta e 

explícita sobre o sujeito, incluindo aí a manipulação psíquica de persuasão e 

sugestionamentos. Cada aluno é único e portanto o relacionamento entre a 

escola e o aluno deveria tender para essa unicidade (1983, p.46). 

Os pressupostos de Neill são a bondade da criança, pois ela teria grande 

capacidade para amar. Portanto a meta da educação seria também ajudar o 
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aluno a buscar a felicidade. O desenvolvimento intelectual não é o bastante, pois 

o desenvolvimento emocional deve acompanhar o primeiro. A disciplina 

extensiva impede o desenvolvimento psíquico sadio da criança. O respeito deve 

ser mútuo entre o professor e acriança, e a primeira regra para o professor é ser 

sincero. O sentimento de culpa é um sentimento estimulado nas crianças para 

que elas permaneçam sob alguma autoridade, e portanto, as crianças devem se 

libertar da autoridade a começar pela autoridade dos pais (1983, p.46).  

A escola precisa fornecer condições que possibilitem a autonomia do 

aluno. Neste sentido Rogers sugere que a escola só deveria ensinar o que as 

pessoas querem aprender. Seriam abolidos todos os diplomas ou certificados 

que tentassem comprovar a aquisição do aprendizado. Isso levaria a uma 

experiencia de ensino aprendizado onde se pudesse guiar o aluno para seus 

próprios interesses, sem obrigá-los. Dessa maneira cada aprendiz faria seu 

próprio percurso de aprendizado através de um método não diretivo.  Seria um 

método que informaria ao aluno os caminhos possíveis para ele desenvolver 

seus interesses e eventuais respostas a sua curiosidade. Assim todo aluno 

possui uma capacidade organímica de valoração e a auto avaliação, a 

criatividade, a autoconfiança e a independência, portanto a autonomia como 

resultado final, seriam resultado da potencialidade de aprender. (1983, p.49) 

Rogers afirma que “Toda aprendizagem autodescoberta, a verdade 

pessoalmente apropriada e assimilada no curso de uma experiencia, não pode 

ser diretamente comunicada a outro” (1983, p.51) Segue dizendo que “só estou 

interessado em aprender, de preferência, coisas que importam, que têm alguma 

influência significativa sobre o meu comportamento”. (1983, p.51)  

A importância do coletivo para Rogers está em ser objeto para o sujeito 

através da insistência do sujeito em “flutuar numa complexa rede de experiencias 

com a fascinante possibilidade de tentar compreender sua complexidade sempre 

em mudança”. (1983, p.51)  

Como o professor não precisa de fato ensinar disciplinas de um currículo 

imposto, também não precisa desenvolver competências ou obter 

conhecimentos, bastando, portanto, o seu próprio autodesenvolvimento para 

auxiliar os alunos nas suas descobertas do eu. Seu inter-relacionamento com o 

caráter individual de cada aluno se dará sempre de forma pessoal e única. Ele é 
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um facilitador da aprendizagem, para que o aluno se mantenha interessado em 

descobrir soluções para problemas de repercussão para sua própria existência. 

Para isso deve o professor se integrar ao desenvolvimento do eu do aluno. 

(1983, p.52) 

Assim o aluno deve se responsabilizar pelos objetivos referentes à 

aprendizagem daquilo que tem importância para ele. Quanto mais facilitado o 

processo de aprendizagem, maior compreensão empática é oferecida pelo 

professor. O aluno o aceitará mais e terá maior confiança em compartilhar suas 

preocupações (1983, p.53). 

As estratégias educacionais são assim de menor importância, pois para 

Rogers o ensino é uma atividade supervalorizada. O estilo próprio de cada 

professor será suficiente para alcançar a empatia do aluno. Neill é mais radical 

ainda, e pois acredita que qualquer ensino em si mesmo não tem nenhuma 

importância. 

A proposta de Rogers para uma metodologia educativa deve restaurar, 

estimular e intensificar a curiosidade do aluno. Escolhendo seus próprios 

interesses, ele deve ter acesso a todo tipo de recurso que permita a ele encontrar 

as respostas. Isso permitiria o desenvolvimento da responsabilidade individual. 

A interação com o professor seria para o aluno diferenciar problemas reais de 

problemas imaginários de forma a ter autonomia e disciplina face a novas 

situações futuras. (1983, p.53) 

Isto lembra muito uma leitura de Kant feita por Marilena Chauí em Convite 

à Filosofia19, pois para Kant só há conhecimento quando a experiência oferece 

os conteúdos à sensibilidade e ao entendimento. Não é função da razão 

conhecer nada. Sua função é a de regular e controlar a sensibilidade e o 

entendimento. (Chauí,2000, p. 96). De alguma maneira a autonomia de Rogers 

se aproxima também da autonomia kantiana. 

Tanto para Rogers quanto para Neill não faz sentido propor nenhum tipo 

de avaliação, na medida em que cada um sabe o que precisa saber (1983, p.56). 

Mizukami verifica que na falta de adoção de muitas escolas que adotaram 

estas ideias, seria necessária uma mudança de paradigmas institucionais que 

viessem abrir mão do ensino de conteúdos determinados. Importante seria 
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apenas a interação entre professores e alunos em benefício do 

autodesenvolvimento e do vir a ser do aprendiz. Isto garantiria a primazia do 

sujeito na sociedade e na vida. (1983, p.58) 

2.5 A Abordagem Cognitivista 

 

Jean William Fritz Piaget (1896-1980) inaugurou e foi o maior expoente 

da corrente cognitivista em psicologia. Estudou os processos da organização do 

conhecimento, processamento de informações, as formas de cognição do 

pensamento e o comportamento relativo a tomada de decisões. Piaget estudou 

basicamente esses comportamentos em crianças, e conseguiu determinar 

estágios evolutivos no desenvolvimento do ser humano. Seus estudos 

inauguram uma forma diferente de pesquisa de comportamento, pois incorporam 

também manifestações da consciência, além dos comentários das crianças 

indicando seus sentimentos e emoções durante as experiências. Piaget primeiro 

observou os comportamentos e posteriormente conduziu as experiências onde 

buscou entender os processos cognitivos separados do contexto social da 

criança. Piaget percebeu que a cognição do indivíduo se desenvolve, e sua 

capacidade de perceber o mundo é um processo de integração de partes do 

conhecimento (1983, p.59).   

Para Piaget o conhecimento surge da interação entre o sujeito e o objeto. 

Essa novidade sintetiza séculos de discussão filosófica entre o primado do 

sujeito e o primado do objeto. De certa forma, comprova Kant quando este 

propôs ideias a priori que precisam ser verificadas pelos sentidos resultando em 

percepções (ou comprovações) a posteriori.  

A ideia de Piaget é que a própria interação é que promove o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano, que acaba evoluindo em fases 

claramente identificáveis, que se inter-relacionam e se sucedem até a formação 

da consciência adulta.  

O ser humano opera várias reestruturações sucessivas que nunca 

acabam. Cada estágio envolve um período de formação e um tempo de 

realização. Essa realização é uma ordenação progressiva de operações 

mentais. As estruturas mentais se sucedem, servindo a anterior de base para o 
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desenvolvimento da próxima. Apesar da evolução constate, cada pessoa pode 

apresentar variações no tempo de sua própria evolução, mas que são mantidas 

dentro de intervalos de idade previsíveis (1983, p.60). 

O processo de evolução apresenta dois movimentos básicos: assimilação 

do desconhecido e acomodação do conhecido. Seria como se a mente humana 

estivesse sempre se perguntando: o que é isso? Cada vez que está diante de 

alguma coisa nova, e depois de saber o que é através de seu exame com os 

sentidos, responde para si mesmo: isso é assim. Neste sentido todo organismo 

é um só, que se desenvolve orgânica e mentalmente ao mesmo tempo.  

Também a relação com o meio serve à adaptação do ser humano como 

um processo contínuo de evolução da inteligência, constituindo-se na prevista 

construção sociohistorica de Hegel. 

Assim, os seres humanos todos alcançam determinado grau de 

operatividade motor, verbal e mental de acordo com o nível de desenvolvimento 

alcançado, permitindo sua visão de mundo (1983, p.61). Há uma evolução 

ontogenética e filogenética concomitantes, que evoluem para alcançar o 

pensamento hipotético-dedutivo, quando então consegue utilizar a mente para 

descobrir e inventar instrumentos de adaptação às suas necessidades.   

Dessa forma cada criança refaz o processo racional da humanidade, e na 

medida em que ela reinventa o mundo, desenvolve sua inteligência. Em 

determinado momento, alcança a capacidade de simbolizar o mundo e utilizar o 

pensamento a serviço da ação. Toda ação será decorrente da inteligência e da 

afetividade.  

Para Piaget, a evolução da criança parte do egocentrismo para a 

reciprocidade, quando consegue diferenciar-se do outro, e perceber que seu 

equilíbrio com o meio é compartilhado individualmente pelo grupo a que pertence 

(1983, p.62)  

A participação social permite a aderência às regras sociais de seu grupo, 

onde o indivíduo encontra seu papel social. A estrutura lógica de seu grupo social 

constitui a infraestrutura dos fatos sociais. Conforme a sofisticação do 

pensamento do grupo, surgem as regras, os valores e normas, organizadas 

pelos símbolos comuns, expressos a partir da linguagem.   
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A personalidade do indivíduo depende de sua consciência intelectual que 

permite sua autonomia. A autonomia faz permite com que a criança se distancie 

da anomia, a falta de regras que é decorrente do egocentrismo com que a 

criança primeiro se entende como ser humano. Permite também a verificação 

das regras sociais apresentadas pela heteronomia que são impostas ao 

indivíduo.   

A moral é uma construção gradual entre a heteronomia e o contrato social 

que ele percebe que ocorre como uma conciliação da própria sociedade onde 

ele se percebe. É a adesão ao contrato social que permite que o ser humano 

participe da coletividade. O egocentrismo eventual remanescente é 

caracterizado como uma imaturidade intelectual e afetiva (1983, pgs.62/63). 

Portanto a possibilidade de democracia deve ser praticada desde a 

infância até a superação do egocentrismo natural. Esta aquisição deve ser 

entendida como um processo de aperfeiçoamento moral coletivo espelhado no 

comportamento individual. Deve existir uma discussão permanente dos 

contratos dentro de uma sociedade, para que gradualmente as decisões sejam 

incorporadas na realidade da sociedade (1983, p.63). 

Portanto o conhecimento não é simplesmente uma aquisição individual, 

mas uma construção coletiva para os epistemólogos genéticos. A passagem de 

um estágio de desenvolvimento para o seguinte é sempre caracterizada pela 

construção de estruturas mentais que não existiam anteriormente. O motivo 

principal é que todos nascemos numa sociedade com estruturas prontas e outras 

em construção, baseadas nas estruturas prontas. Essa construção é promovida 

pela elaboração dos instrumentos como extensões do corpo. Quanto mais os 

objetos podem ser utilizados, melhor a consciência elabora seu uso. Esse 

processo de conhecer atua de forma interacional sobre o ser humano; 

desenvolve a capacidade sensível e ao mesmo tempo a capacidade cognitiva 

(1983, p.63).  

O sujeito pesquisado pela epistemologia genética de Piaget é o sujeito 

epistêmico. Não é o sujeito psicológico, nem mesmo o sujeito em si. O sujeito 

epistêmico é um sujeito ideal, que “retrata o que há de comum em todos os 

sujeitos, a despeito de variações individuais” (1983, p.64). Esse sujeito 

epistêmico também se configura como sujeito operatório. O sujeito operatório é 
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aquele que consegue conhecer um objeto e agir sobre ele de forma a transformá-

lo, através da assimilação das estruturas de transformações elaboradas pela 

inteligência. Os objetos não são conhecidos em si, mas como instrumentos 

mediadores de ações na realidade (1983, p.64). 

   A aquisição do conhecimento se dá em duas fases, a exógena e a 

endógena. Na fase exógena o sujeito constata sua existência, consegue 

reproduzir sua ideia e sabe repetir a ação sobre ele. Na fase endógena, acontece 

a compreensão da relação entre aquele objeto com as próprias ações do sujeito, 

e sua possibilidade de combinação com outros objetos. Piaget sugere que o ato 

de conhecer pode não avançar da fase exógena para a fase endógena. Ou seja, 

podemos utilizar um objeto, sem entender como ele funciona, nem como ele 

pode ser utilizado de forma combinada com outros objetos. 

Antecipando aqui um pouco das questões de Paulo Freire, é possível que 

um pedreiro saiba utilizar seus tijolos, sem nunca entender realmente porque o 

cimento cola os tijolos uns nos outros, nem mesmo a diferença de composição 

química ou material de um tijolo. Ele sabe enfileirar os tijolos e fazer subir muros 

e paredes. Mas também não entende porque a parede fica de pé. Há uma 

alienação do entendimento do objeto. Seria necessário para Piaget, que o 

pedreiro soubesse entender o funcionamento do tijolo como componente de uma 

parede, seja por experiencias realizadas de diversas formas construtivas para 

verificar os limites do uso do tijolo, ou através do pensamento abstrato 

entendendo como funcionam as forças que permitem sua utilização prática 

(1983, p. 65).  

Para Piaget as estruturas orgânicas que constituem a inteligência são o 

produto de uma construção eliciada por perturbações do meio e a capacidade 

do organismo responder às essas perturbações. Como resultado de ações 

sucessivas que tentam manter um equilíbrio constante entre as perturbações do 

meio e a capacidade do organismo dar conta dessas perturbações, surge um 

continuo processo de acomodação. Esse processo promove a construção das 

estruturas do conhecimento no sujeito. Por um lado, essas estruturas são uma 

extensão daquilo que o sujeito aprende através dos sentidos, e de outro, mas 

também permitem determinadas especializações do sujeito. Assim o 

conhecimento de um pedreiro pode permitir que ele construa muito bem uma 
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parede, sem entender por exemplo, como toda a estrutura da casa vai funcionar 

me conjunto. Por outro lado, um engenheiro ou um arquiteto podem melhor 

compreender o conjunto de cálculos e de instâncias sociais de como deve 

funcionar uma casa, mas são péssimos pedreiros pois ainda não construíram o 

conhecimento de como assentar tijolos corretamente 1983, p.65).  

Como nascemos em sociedade, Piaget considera que não há um ponto 

preciso de início do processo, pois sempre começamos com um esquema 

anterior. Por isso toda gênese começa com uma estrutura e alcança uma nova 

estrutura, o que significa que toda estrutura tem sua gênese. Essa tautologia 

fundamenta o construtivismo interacionista (1983, p.65).  

Há sempre um processo de construção entre uma estrutura e outra que é 

sua gênese. Construir é sofisticar as estruturas do comportamento através de 

novas combinações criativas, que podem ser motoras, verbais ou mentais (1983, 

p.66).  

Há múltiplas determinantes do desenvolvimento que implicam em 

diferentes formas de aprendizagem. A maturidade do organismo está ligada a 

maturação do sistema nervoso, e a experiencia permite a consolidação de 

potencialidades genéticas através de exercícios tanto das condições físicas 

como do manejo de operações mentais. Portanto as atuações sobre os objetos 

podem evoluir com a prática como por exemplo o ato de cozinhar. Quanto mais 

se cozinha, mais se aprende sobre as formas de manusear os alimentos. E há o 

desenvolvimento da inteligência operatória através da experiencia lógico-

matemática que permite a reflexão abstrata sobre os processos e as estruturas 

resultando numa voluntária evolução que permite a organização e o registros 

dessas experiencias. 

O meio social também pode impor regras, valores e signos da sociedade 

em que o sujeito evolui, assim como as integrações entre os indivíduos da 

sociedade permitem evoluções do sujeito (1983, p.66). Essas aquisições são 

distintas da aprendizagem e funcionam por indução. Os dados da experiencia 

são organizados ao longo da construção sequencial dos estágios e esses 

processos indutivos podem se tornar formas de pensamento do sujeito. Também 

a abstração proposta pela matemática enquanto exercício dedutivo e volitivo do 



81 
 

ser humano, proporcionam a evolução das formas de conhecer da pessoa (1983, 

p.67).    

Portanto na teoria de Piaget há sempre um paralelo entre o 

desenvolvimento da organização lógico-racional do sujeito e seu processo de 

formação. Por esse motivo que para ele toda criança refaz a trajetória da 

ontogênese humana na aquisição do conhecimento. Na medida em que o 

desenvolvimento da criança é estudado, percebe-se ao mesmo tempo a história 

da aprendizagem e do desenvolvimento do conhecimento (1983, p.68). A partir 

da capacidade de indução e dedução, poderíamos pensar um processo 

educacional que provocaria as situações desiquilibradoras adequadas ao nível 

de desenvolvimento da criança, facilitando e estimulando a construção 

progressiva das operações, enquanto que ao mesmo tempo cada pessoa viveria 

seu próprio tempo de desenvolvimento afetivo, organizado pelo introspecção de 

regras morais que seriam percebidas pelas interações entre a sociedade e o 

sujeito, dentre elas as propostas educativas (1983,p.70). 

Então a escola deve estimular os alunos a cumprir suas próprias etapas 

de desenvolvimento do conhecimento através dos processos de evolução das 

estruturas de pensamento. Isso permite a autonomia intelectual composta do 

desenvolvimento segura da sua personalidade e ao mesmo tempo do seu 

instrumental lógico-racional. 

Portanto a escola é um espaço de socialização, principalmente para 

estimular as situações de cooperação e respeito mútuo no intercambio de trocas 

materiais e simbólicas entre as pessoas (1983, p.71). Esse espaço deve impedir 

a coação dos adultos sobre as crianças, que precisam experimentar para 

poderem aprender a superar as instancias de desiquilíbrio com autoconfiança. 

Com tarefas realizadas em grupo, cada indivíduo traz sua bagagem para 

compartilhar com os demais, e essa troca horizontal é menos ameaçadora para 

a criança do que as imposições dos adultos, até dominar a lógica necessária 

para sofisticar suas estruturas de pensamento (1983, P 71).  

Para Piaget lógica é uma expressão da coordenação geral das ações que 

implicam uma dimensão social. Há um único processo que rege as operações 

interindividual e internas do indivíduo e a interação para a troca de experiencias 

comuns constitui o processo de socialização (1983, p.72).    
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Numa situação de ensino aprendizagem esse movimento de socialização 

permite ações de reciprocidade e de cooperação tem como modelo e limite a 

autoridade do professor através dos modelos e das lições que ele propõe. O 

respeito mútuo se desenvolve a partir do compartilhamento dos processos 

interindividuais e internos, e a racionalização dessas vivencias é que fornecem 

base segura para o desenvolvimento da autonomia dos alunos.  

A imposição das regras de fora para dentro, percebe Piaget, que não 

assegura o entendimento dos motivos dessas regras existirem. É assim porque 

somos obrigados a fazer assim. Por esse motivo esse tipo de aprendizado não 

assegura a possibilidade do aluno utilizar essas regras aprendidas como 

estrutura básica num processo de percepção de outra estrutura. A regra imposta 

de fora para dentro pode ser cumprida, mas se esgota como fonte de 

conhecimento para a evolução do pensamento. 

A questão da disciplina fica muito clara: a disciplina não é a reprodução 

obediente de ações impostas. A verdadeira disciplina é a percepção individual 

do desconhecimento e portanto, da dificuldade pessoal que uma pessoa percebe 

quando seu organismo é perturbado por alguma coisa que não compreende, mas 

que a pessoa entende que é necessário conhecer através do esforço próprio de 

continuar o processo de perceber estruturas ainda mais complexas.  

Portanto a disciplina vem de dentro, vem da necessidade de equilibração 

para alcançar o conhecimento para poder lidar com questões da realidade que 

o sujeito ainda não entende.  

Uma analogia possível, é o do jogador de futebol que treina como chutar 

uma bola, controlando cada vez mais e melhor seus movimentos para dosar a 

força e a direção para que a bola alcance exatamente a meta desejada. Se o 

jogador não for instruído a considerar o peso da bola, o movimento da perna, a 

posição do pé, o balanço do corpo que forma a alavanca do chute, ele 

permanece um jogador amador. Seus movimentos serão sempre intuitivos e 

decorrentes da emoção do momento, e de uma fé em acertar o chute certo.  

Somente quando o jogador entende racionalmente tudo aquilo que 

precisa ser sabido para que o chute seja bem-sucedido, é que ele poderá treinar 

cada pequeno detalhe que o fará internalizar todas as demandas para ele chutar 
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a bola. Nesse momento, ele poderá jogar em conjunto com os demais jogadores, 

pois saberá escolher e determinar para onde vai lançar a bola, principalmente 

para seus companheiros de time, participando de uma jogada estruturada (1983, 

p.72). 

Para Piaget a escola deve ser o lugar onde se pratica essa relação entre 

ações práticas e razões teóricas. O excesso de abstração proposto desde cedo 

pela escola, principalmente pela educação tradicional, induz a um 

distanciamento entre o que se pensa e o que se faz. 

Ora, segundo ele se uma criança aprende a construir as estruturas do 

pensamento, ela ao longo do seu desenvolvimento irá perceber sozinha a 

necessidade de evoluir essas estruturas para entender melhor a realidade na 

qual está imersa. Mesmo analogias entre estruturas conhecidas aplicadas a 

novos objetos que causam perturbações, serão tentativas válidas de evolução 

dessas estruturas, pois na medida em que as analogias são feitas, ocorrem 

adaptações necessárias da estrutura conhecida para se explicar aquilo que é 

provisoriamente desconhecido. 

Piaget aqui está evidenciando o método cartesiano de investigação da 

realidade, que em última instância promoveu o desenvolvimento da ciência (2). 

O elemento de facilitação que a escola poderia permitir é que a própria 

investigação do objeto desconhecido pudesse ser feita em grupo, de maneira a 

aproveitar diferentes níveis de capacidade de adaptação entre as estruturas 

individuais. Aqueles que por algum motivo individual tivessem maior capacidade 

de propor evoluções mais pertinentes imediatas, elucidariam para os demais os 

elementos que permitiram a todos o aproveitamento desses elementos.  

Uma analogia para o entendimento dessa prática, seria um exercício de 

uma classe tentando montar diferentes quebras cabeças ao mesmo tempo. 

Vamos imaginar que um professor traga para uma sala de aula com vinte alunos, 

vinte diferentes quebra cabeças. A cada um deles seria designado uma imagem 

diferente para ser montada individualmente. Mas o professor abre todas as 

caixas dos quebra cabeças e mistura no meio do grupo todas as peças.  

Num primeiro momento cada aluno iria procurar as peças das imagens 

que ele deve montar individualmente, separando-as num monte antes de 
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começar a montar a imagem proposta. Logo os alunos perceberiam que a tarefa 

de encontrar e separar as peças terminaria mais rapidamente se as peças que 

eles estão tirando do monte de todas as peças, caso não servissem para a sua 

imagem, fossem entregues aos outros alunos que parecem precisar delas. 

Nem todas as entregas de peças seriam corretas, e cada aluno seria 

responsável por saber manter ou passar adiante as peças que recebeu dos 

outros alunos. Também saberia guardar no seu monte as peças que acredita 

serem pertinentes para a formação da imagem que lhe foi atribuída. 

Cada aluno finalmente começaria a montar seu próprio quebra cabeças. 

Veríamos então diversas estratégias individuais, provavelmente estimuladas 

pela dificuldade ou facilidade de cada aluno não apenas em entender a imagem 

proposta, mas principalmente de entender o encaixe de cada peça para a 

formação da imagem. 

Alguns fariam pequenos pedaços primeiro de peças que se encaixam, 

outras tentariam escolhas a partir de cores semelhantes ao modelo, outros 

tentariam buscar as peças que formam a margem da imagem criando uma 

estrutura a ser preenchida. Não há estratégia correta, apenas estratégias 

possíveis. 

Por fim algumas peças em poder de alguns alunos não fariam parte do 

seu quebra cabeça, e assim haveria um outro momento de cooperação onde as 

peças excedentes seriam trocadas pelas peças faltantes. 

Na medida em que a maioria dos alunos completassem suas imagens, se 

estimulados pelo professor, poderiam ajudar os alunos mais lentos a encaixarem 

suas peças. 

Se a avaliação do professor fosse determinada pelo tempo que toda a 

classe cumprisse cada uma das etapas, haveria a preocupação pela 

cooperação. Por outro lado, o mérito individual de cada um seria absorvido pelo 

grupo como o esforço e a capacidade individual em realizar sua parte específica 

da tarefa.    

O professor poderia ao final demonstrar que determinadas estratégias 

foram aquelas que proporcionaram um tempo mais rápido de realização da 
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tarefa, demonstrando aos alunos que foram mais lentos que essas estratégias 

têm maior possibilidade de sucesso do que outras.  

Mas também teria como resultado a demonstração que alunos com 

estratégias diferentes alcançaram o resultado esperado praticamente ao mesmo 

tempo, evidenciando que formas diferentes de pensar e agir podem ter o mesmo 

grau de sucesso. A escolha das estratégias são, portanto, escolhas individuais 

decorrentes dos processos subjetivos de cada um (1983, P 73).   

Assim, como informa Mizukami, as diretrizes que norteiam uma escola 

piagetiana seriam o trabalho em grupo, a manutenção individual e coletiva de 

realizar as tarefas através de um direcionamento que aproveite a elaboração da 

construção sequencial de um processo. O objeto de estudo não precisa ser 

necessariamente material, como o quebra cabeça, mas pode também ser 

abstrato, como o estudo dos ângulos dentro de um círculo, ou os componentes 

de uma equação. A percepção das etapas do processo estaria fornecendo a 

cada aluno individualmente a reequilibrarão necessária para lidar com a 

perturbação proposta pelo objeto desconhecido, pelo menos no nível operatório 

(1983, p.74). 

Considerando a prioridade da evolução das estruturas de conhecimento 

sobre a prática, os currículos deveriam considerar a estrutura dos sujeitos em 

relação à estrutura da matéria de ensino de acordo com a capacidade do grupo 

absorver o desenvolvimento dessa integração. 

O aluno deve perceber que tem estruturas prévias para reconhecer pelo 

menos a ideia geral do exercício proposto, pois dessa forma ao participar do 

exercício ela mesma se percebe como fonte de conhecimento necessário para 

poder elaborar a consecução da tarefa. As tarefas devem evoluir para graus de 

dificuldades em etapas, de forma que o aluno sempre se sente seguro em iniciar 

a tarefa. Seu relacionamento com a classe deve também proporcionar a 

segurança da interatividade necessária para que os obstáculos consigam ser 

superados através de trocas simbólicas e trocas materiais.  

Assim as situações de ensino aprendizagem acontecem dentro situações 

sociais que permitam o desenvolvimento de sua inteligência. Piaget propõe 

quatro categorias de aprendizagem; primeiro a percepção dos conteúdos, os 



86 
 

hábitos elementares, que são as ações de sentido único e não operatórias, como 

por exemplo o aprendizado do alfabeto e dos números. A segunda seriam as 

ações enquanto formas estruturais, como por exemplo a junção das sílabas em 

palavras, ou a ordenação dos números, permitindo que após a percepção da 

indução dos elementos em categorias, possam ser feitas deduções a respeito de 

suas características. Haveria um avanço para o ensino de estruturas de ação 

que podem influir nas diferentes percepções dos elementos ou objetos para que 

sejam elaboradas estruturas mais complexas. Como por exemplo o ensino das 

operações matemáticas, ou a percepção do tempo através da conjugação dos 

verbos. Na medida do possível, percebe-se que ideias e objetos poderiam ser 

utilizados em conjunto para o desenvolvimento dessa fase. Isso levaria a última 

fase, quando os alunos saberiam separar os elementos mais simples, 

percebendo o que é claro e evidente, e organizá-los em categorias a partir de 

estruturas conhecidas, num processo de indução. Ao dispor dos elementos 

categorizados, haveria a oportunidade da intuição para construírem deduções 

que resultariam em estruturas mais sofisticadas. Está incluído neste 

pensamento, que as regras lógicas que regem tanto a indução quanto a dedução 

estariam presente nessas ações operativas. Estas regras seriam testadas a 

partir de experiencias sensíveis que confirmariam ou refutariam sua 

possibilidade (1983, pgs.75/76). 

A instrução possível para Piaget é o reforço da aquisição de 

competências, conforme o estágio de desenvolvimento da pessoa. O reforço 

interno autorregulado pela segurança do indivíduo baseado no entendimento 

seria o verdadeiro aprendizado. A soma total de conhecimentos de uma forma 

acumulativa e abstrata, não confere a percepção desses conhecimentos para a 

razão prática. Isto explicaria, por exemplo, por que jovens alunos de medicina, 

que são aqueles que mais acertam as questões no exame vestibular, não 

necessariamente são os melhores motoristas. O entendimento prático para lidar 

com objetos advindos de estruturas da física e da química, que é um automóvel, 

não estariam presentes nas ações de condução do veículo. As questões relativas 

à combustão, atrito, esforço, ação e reação e velocidade não estariam de fato 

incorporadas à atuação imediata sobre o manuseio de objetos na realidade 

(1983, P76).  
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Portanto a inteligência verdadeira só acontece no exercício operacional 

decorrente da elaboração do conhecimento. A inteligência, portanto, não seria 

inata, mas um instrumento desenvolvido para a aprendizagem. Então o 

desenvolvimento do ser são os mecanismos orgânicos gerais que permitem o 

ato de conhecer, mas a inteligência é a aplicação do conhecimento sobre os 

fenômenos (perturbações) percebidas como realidade.  

Como escreve Mizukami, “o ensino dos fatos deve ser substituído pelo 

ensino de relações. Desenvolve-se a inteligência, já que esta é um mecanismo 

de fazer relações e combinatórias. ” (1983, p.77) 

A forma de ensinar deve ser composta de projetos de ação ou operação 

que contenham elementos que permitam a identificação das estruturas 

conhecidas, e proponham a antecipação das estruturas mais avançadas. 

Isto nos leva ao mote “aprender a aprender”. Diz Piaget que as crianças 

não aprendem a pensar, nós pensamos como decorrência natural da atividade 

cerebral. Ensinar o pensamento a aprender, é portanto ensinar a organizá-lo 

conforme determinadas estruturas. Na medida em que estimulamos estruturas 

que permitam a aquisição de conhecimento. Assim ensinamos o pensamento a 

aprender. Quando conseguimos entender essas estruturas, sabemos que existe 

a possibilidade de aprendizagem nas novas estruturas. Isso é aprender a 

aprender (1983, p.77). 

Na medida em que a relação professor-aluno segue as premissas 

estabelecidas por Piaget para o desenvolvimento da aquisição do conhecimento, 

está claro a necessidade de interatividade entre eles para que as propostas do 

ensinante encontre eco no entendimento daqueles que aprendem. Assim a 

relação professor-aluno é indispensável para o ensino. Durante as ações 

interativas, pode-se estimular uma reciprocidade intelectual e a cooperação, que 

carregam regras racionais, mas também morais (1983, P77). 

Apesar de não existir um método pedagógico explícito, as regras básicas 

fornecem informação suficiente para o desenvolvimento das atividades que os 

professores atuem na direção das metas de conhecimento propostos pelos 

currículos escolares. Segundo Mizukami, o educador suíço Hans Aebli (1923-

1990) propôs algumas etapas de como isso pode ser alcançado em sala de aula.  
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Segundo ele, os professores deveriam primeiro ajudar na percepção do 

texto, na sua leitura. Depois promoveriam uma simplificação do texto através de 

diagramas ou esquemas para os alunos perceberem os pontos importantes para 

compreensão da estrutura que se deve aprender.  

Com os elementos identificados e classificados, seria proposta o 

reconhecimento destes elementos. Este reconhecimento depende da matéria 

que se está ensinando. No caso de português, suas funções gramaticais: no 

caso da matemática, suas operações determinantes. 

A partir daí propõem-se um estabelecimento das relações entre os 

elementos percebidos. Por exemplo, a transformação de uma frase no presente 

para uma frase no passado. A inversão de uma adição através de uma 

subtração. 

Eventualmente isto pode ser depois transformado em uma fórmula 

matemática simples: Sujeito + verbo + objeto = frase.  

Segue-se formulando um problema relativo ao texto e permitindo que os 

alunos trabalhem para resolvê-lo. Passado um tempo, o professor demonstra a 

solução do problema, eventualmente de mais de uma forma, quando couber. 

Isto leva a interpretação do resultado, onde o professor explica como as 

informações originais do texto formaram o resultado apresentado. Finalmente se 

propõe uma variação do problema, para exame das relações possíveis que estão 

sugeridas no texto original.  

Esta didática tem como finalidade a dedução do conhecimento dos 

processos de formação intelectual apresentando as técnicas metodológicas mais 

adequadas para a condução do processo proposto. A investigação oferece ao 

aluno uma atividade intelectual quando se adquire a percepção das operações 

necessárias para a resolução do problema proposto. O próprio problema 

aparece como um instrumento de auto regulação para o aluno, que serve para 

ele saber se entendeu as operações dessa nova estrutura mental. Há uma 

finalidade específica que deve ser alcançada e todas as ações devem objetivar 

alcançar o resultado através da compreensão dos elementos expostos no início.   

Para Piaget, fazer essas apreensões em grupo facilita e estimula a 

socialização e o próprio aprendizado. Como explica Mizukami “ a interação social 



89 
 

decorrente do trabalho em grupo, assim como o fato dos indivíduos atuarem nos 

grupos compartilhando ideias, informações, responsabilidades, decisões, são 

imprescindíveis ao desenvolvimento operatório do ser humano. Os demais 

membros do grupo funcionam como uma forma de controle lógico do 

pensamento individual”. (1983, P 79)  

Neste sentido os jogos têm importância didática, pois proporcionam a 

descoberta de novas estratégias para cada fase do desenvolvimento do ser 

humano. Podem ser jogos individuais, simbólicos, pré-sociais e aqueles que 

dispõem sobre as regras sociais. As regras do jogo devem sempre obrigar a 

superação do egocentrismo individual em benefício das atividades cooperativas. 

Portanto cabe ao pedagogo planejar as situações de ensino onde os 

conteúdos e os métodos pedagógicos sejam coerentes com o desenvolvimento 

da inteligência e não com a idade cronológica dos indivíduos. Portanto, nada 

impede que sejam utilizados ao longo da formação das pessoas. 

Isso manterá o aluno pesquisando o conhecimento o tempo todo, a fim de 

evoluir as suas estruturas de pensamento (1983, p. 80). Portanto a formação do 

pensamento equivale a construção de operações que devem ter como meta a 

solução de problemas. A interiorização das soluções possíveis decorre da ação 

de pesquisa. 

As experiencias devem ser tentadas pelos próprios alunos em situações 

controladas para que eles alcancem. Para Piaget, o ensino programado leva a 

criança a aprender, e se a programação for realizada pelos próprios alunos, além 

de aprender eles aprendem também a criar (1983, p.81). Este é o construtivismo 

interacionista. 

Diferentemente do ensino comportamental, que precisa ser medido para 

aferir a aquisição de conhecimento, o construtivismo interacionista leva em 

consideração que há disciplinas onde o conhecimento é simplesmente fruto da 

comunicação e do controle decorrente da comunicação, através de verificações 

sucessivas que aproximam a mensagem emitida e da compreensão mensagem 

recebida em constante interatividade (1983, p.82).  

No caso da necessidade de uma prova, como por exemplo de uma prova 

de exatas, é mais importante o professor dar graus às diversas etapas de 
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evolução do raciocínio, do que simplesmente ao resultado final. No caso do 

ensino de português, é mais importante avaliar o contexto e o desenvolvimento 

e as regras de gramática, do que a qualidade subjetiva da narrativa em si (1983, 

P83). 

Daí a importância da pré-escola para a vida do ser humano, pois se ele 

aprende desde cedo o desenvolvimento do processo de construção do 

conhecimento e suas decorrentes estruturas de pensamento (1983, p.84) 

2.6 A Abordagem Sociocultural 

 

No Brasil a obra de Paulo Freire (1921- 1997) é amplamente identificada 

com a abordagem sociocultural. Freire tem forte preocupação com a 

democratização do ensino e a cultura popular. Nos países desenvolvidos, essa 

abordagem está voltada aos valores do povo, próximos do “espírito do povo” 

hegeliano, que confere à uma cultura seu ethos.  

Mas nos países em desenvolvimento, essa abordagem pretende resgatar 

as classes pobres e oprimidas economicamente e culturalmente e uma das suas 

tarefas iniciais foi a alfabetização de adultos. Por isso é necessário recuperar 

esses valores da cultura popular que permitem que as classes oprimidas se 

reconheçam como sujeito (1983, p.85).  Isso foi tentado pelo Movimento de 

Cultura Popular nos idos de 1950 até 1964, resgatado pelos movimentos dos 

trabalhadores nos anos 90 e finalmente incorporado às diretrizes de ação 

educativas ordenadas pelo MEC a partir de 2003. 

Segundo Mizukami, a obra de Freire indica a síntese de várias tendências 

filosóficas, como o neotomismo, o humanismo, a fenomenologia, o 

existencialismo e o neomarxismo. Não há nada errado em se sintetizar tantas 

tendências, mas do ponto de vista filosófico, parece um idealismo de origem 

católica (1983, P86) 

É uma abordagem interacionista que considera o sujeito como elaborador 

e criador do conhecimento, portanto uma abordagem filosoficamente idealista. O 

ser humano é o sujeito da educação em constante interação com o mundo. Essa 

interação determina uma práxis (no sentido hegeliano) que precisa existir dentro 

de um contexto histórico social. O contexto fornece, portanto, uma vocação 
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ontológica ao ser humano, onde através da reflexão de seu estar no mundo ele 

alcança a compreensão de uma realidade concreta. Isso permitiria uma 

progressiva evolução da consciência, que o estimularia a intervir na realidade 

com o intuito de mudá-la (1983, p.86). 

A educação, portanto, seria uma ação para a promoção do indivíduo, e 

não um instrumento para o ajuste do indivíduo à sociedade. Será graças a sua 

consciência crítica que que o permitirá fazer escolhas que o libertem. A práxis 

freiriana é um processo de constante ação e reflexão sobre o mundo com o 

objetivo de transformá-lo. 

A cultura é percebida como criação humana que permite respostas aos 

desafios encontrados. Isto é alcançado a partir de relações dialogais, portanto 

de comunicação infra-humana. 

Dessa forma a cultura é resultado de uma aquisição sistemática da 

experiencia humana, crítica e criadora, e não o armazenamento de informações 

justapostas. Há um diálogo humano entre seres contemporâneos e 

antepassados no sentido de obter respostas aos desafios da natureza, às 

estruturas sociais para que sua práxis o permita responder aos desafios de seu 

contexto. 

Seu contexto não se desenvolve em etapas, mas em épocas vivenciadas 

para o domínio das necessidades imediatas que o cercam. Uma vez esgotada, 

surge uma nova época em que ele historicamente deve se reposicionar. Isto 

permite que sua participação na sociedade enquanto sujeito histórico. Na medida 

em que ele examina a mitificação, ou seja, a ideologia da classe dominante, sua 

conscientização permite um processo de consciência crítica da realidade que se 

desvela progressivamente (1983, p.88). Ao se deparar com temas ocultos em 

dadas situações limite, deverá exercitar cada vez mais a crítica no sentido de 

alcançar aquilo ainda não experimentado. 

As situações limite são percebidas pelos seres humanos como situações 

ameaçadoras que precisam ser evitadas. Dessa forma todos colaboram para a 

manutenção do status quo da sociedade. Para Freire, a libertação da opressão 

só poderá será alcançada pela práxis da sua superação. Sem essa superação 

os seres humanos permanecem numa condição de objetos da existência, seres 
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inconclusos em sua existência. Para tanto é necessário que se derrube o véu da 

abstração e se empreenda a análise da sua condição concreta, existencial e 

codificada por outrem. Apenas a apropriação do real enquanto concretude 

percebida vai permitir que o ser humano reconstrua sua realidade identitária 

(1983, p. 88). 

O ponto de partida é a realidade nacional, através de uma ideologia que 

seja incorporada pelas massas para desencadear um movimento no qual o 

aspecto econômico é apenas um dos elementos que permita a comunidade 

ascender a um outro plano histórico. Como principalmente as sociedades latino 

americanas foram formadas sob uma cultura do silencia, elas se constituíram em 

sociedades fechadas, dependentes e são ajustadas de acordo com o momento 

histórico em que se encontram (1983, p.89). 

Essas sociedades se caracterizam por estruturas sociais hierárquica 

rígidas e a falta de mercados internos decorrentes da concentração de renda 

pelas classes dominantes. Toda a economia é manipulada por assim como toda 

a produção, e o sistema escolar é um instrumento de manutenção do status quo. 

Isto promove alto grau de analfabetismo ou de alfabetização funcional, 

espelhadas nas taxas de evasão escolar, nas epidemias e na falta de prevenção 

de doenças conhecidas, uma tênue esperança de vida com um alto grau de 

violência e de criminalidade. São verdadeiras sociedades objeto dependentes de 

processos culturais de outras culturas. Os processos de pensamento e 

linguagem são alienados e não há manifestação de pensamentos autênticos. A 

realidade nunca é vista de forma objetiva e assim o pensamento é dissociado da 

ação. Assim a alienação promove sempre a realidade do outro, do externo, como 

a realidade desejada, e as formas de pensamento são sempre reflexo daqueles 

que dominam (1983, p.89). 

Essa alienação perpassa todas as classes sociais na medida que a 

negação da realidade imediata emerge como alienação de todas as classes 

sociais. Quando os modelos da tradição não mais dão conta do contemporâneo, 

experimenta-se adaptações entre o estabelecido e a necessidade de adaptação. 

Numa democracia, segundo Freire, os indivíduos atuantes não se reduzem a 

objetos, pois são corresponsáveis e coparticipantes da gestão do estado. Há 
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uma mediação entre as classes socais que no confronto das diversas ideologias 

permitem pactos de reorganização social (1983, p.90). 

Para Freire o ser humano se torna sujeito como consequência de uma 

construção que o integre em seu contexto, permitindo sua reflexão sobre esse 

contexto. Dessa forma sua participação social é comprometida a partir do 

momento em que ele toma consciência de sua historicidade. Não há modelos 

nem receitas de comportamento ou pensamento sobre os desafios que surgem, 

apenas respostas possíveis que modificam a realidade à sua volta. Essa 

interação dialética entre o sujeito e a realidade permite a elaboração do 

conhecimento. Isto promove sua conscientização enquanto processo que 

condiciona pensamento e prática. O resultado é a superação da dicotomia 

sujeito-objeto, como proposto originalmente por Hegel. 

Esse processo de conscientização é sempre inacabado, continuo e 

progressivo. Permite, portanto, uma aproximação crítica da realidade que 

independe do grau inicial ou primitivo da consciência, pois serve até mesmo às 

pessoas com maior capacidade de entender a realidade histórica na qual se 

encontram. Há uma transcendência (kantiana) entre a simples apreensão dos 

fenômenos através de uma atitude crítica quando o sujeito se torna 

epistemológico, na forma proposta por Hegel. Segundo Freire, quanto mais se 

desvela a realidade, mais se penetra na essência fenomenológica do objeto que 

se pretende analisar (Freire apud 1983, p.91). Cada nova apreensão do real 

torna-se objeto da renovada reflexão crítica. 

Há uma proposta de taxionomia da consciência, a intransitiva, a transitiva 

ingênua e finalmente a transitiva. A primeira é caracterizada pelo interesse do 

ser humano pela sobrevivência imediata. Há um descompromisso de sua 

existência com o contexto histórico e uma confusão entre as características dos 

objetos e dos estímulos. As explicações dos fenômenos são mágicas. 

A consciência transitiva ingênua mantém as explicações mágicas e 

conferem uma transferência da responsabilidade e da autoridade a alteridade. 

Permite uma atuação gregária que forma a massa, incapaz de argumentar 

racionalmente. O presente é sempre vulgar, e comparado a um passado glorioso 

quando tudo se resolvia de forma melhor. O presente está sempre eivado de 

valores que se desmancham e assume resistência às oportunidades de 
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mudanças para acomodar-se à realidade. Há uma defesa intransigente à 

manutenção do estado das coisas, e aceita a ideologia como paradigma de 

valores morais. A verdade é o que ele pensa, o outro só encontra a verdade 

quando adota o mesmo paradigma moral 1983, P92). 

A consciência transitiva busca uma análise epistemológica do seu estar 

no mundo, e se configura como crítica em busca da identificação e da 

compreensão dos motivos e procedimentos que se instauram como 

representação do real. Isso permite descobrir a natureza e extensão das ações 

que condicionam a realidade. Assim pode criticar seus conteúdos manifestos, e 

os avalia de forma logica. Busca a legitimidade e a influência das origens 

objetivas. Faz isso percebendo seu papel histórico social e justifica-se como 

variável da realidade social. Defende sua liberdade a partir da percepção das 

forças exógenas que tentam restringi-las. Sua objetividade relativa constrói o real 

enquanto verdade provisória, pois identifica o momento que lhe dá origem. 

Percebe a volatilidade dos valores contemporâneos e assume uma consciência 

antecipadora (1983, p.93). 

Para Freire, a passagem da consciência intransitiva para a transitiva 

ingênua acontece por promoção dos padrões econômicos da comunidade. Mas 

a próxima etapa necessita de formação educativa com este fim. A criticidade 

permite a aproximação do ser humano com seu contexto histórico-social (1983, 

p.93). 

Assim toda ação educativa válida deve ser precedida de uma reflexão 

sobre o ser humano que se pretende educar, sua inserção no processo 

econômico e social, para que ele se torne sujeito da educação. A ausência dessa 

reflexão prévia traz o risco de adoção de métodos educativos que o reduzem a 

condição de objeto. Também é importante a análise do meio cultural, pois uma 

educação pré-fabricada não se adapta ao homem concreto. As relações de 

reciprocidade, ou seja, sua interação social, são importantes (1983, p.94). 

Somente através delas é que serão criadas possibilidades de sua participação 

na transformação social. 

Portanto é tarefa da educação criar condições para que o ser humano 

desenvolva a reflexão crítica comprometida com a ação transformadora. Esta 

visão de mundo obriga a educação a tomar posição histórico social, pois não há 
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como a educação ser neutra. A atuação do professor determina ou a libertação 

do ser humano, ou sua domesticação. A própria escolha de didática e métodos 

pedagógicos antecipa de forma epistemológica o resultado da proposta 

educativa (1983, p.94).  

Com os métodos tradicionais de ensino, o resultado será sempre o de 

aprisionamento do ser humano. Freire condena a mitologia divulgada pela escola 

tradicional, que serve para o aprisionamento e falta de percepção da realidade 

do próprio ser. Também percebe que qualquer proposta pedagógica é antes de 

tudo, ideológica. Não há neutralidade político-ideológica na atividade de ensinar. 

Os caminhos são dados na intenção do processo educativo (1983, p.95).  

Mas a passagem da consciência simples para a consciência crítica é um 

vir a ser contínuo (concordando Freire novamente com Hegel). Para ele, a 

educação tem caráter utópico, idealista, e quando abandona o postulado de 

enunciar-denunciar a condição histórica-social, é por que o ser humano já perdeu 

a esperança no futuro, ou ao contrário, assumiu as rédeas de seu estado 

presente. A esperança utópica surge do compromisso arriscado de prove-lo de 

conhecimento para agir sobre a realidade denunciada, através da ação cultural 

(1983, p.95). 

A educação formal é apenas parte do processo educativo do ser humano. 

Apenas na interação entre professores e alunos em favor da conscientização 

social pode desenvolver currículos e prioridades que transforme a escola num 

espaço de atuação sociohistorica. Aceitar a escola apenas como espaço formal 

institucional é aceitar a priori o sistema no qual ela está imersa. Mesmo assim, 

há no espaço da escola oportunidades para se entender com o poder da 

sociedade se institui e se representa (1983, p.96). 

A Pedagogia do Oprimido, é aquela que é forjada com o ser humano, e 

não para o ser humano. Sua tarefa é a recuperação da humanidade do ser, onde 

a opressão é objeto constante de reflexão para permitir sua libertação. A 

estrutura de pensar do oprimido é condicionada pela sua vivencia existencial 

concreta, resultando num engano que por ideologia ensinada, acredita que ser 

livre é também ser opressor. Assim, aceita a opressão como instrumento 

epistemológico da liberdade do ser. Isso o distancia da consciência de classe. É 
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necessário então que o oprimido perceba que é hospedeiro dessa ideologia 

através de uma pedagogia libertadora. 

Enquanto o oprimido introjetar o opressor, suas percepções das situações 

de opressão serão fatalistas. Sem a consciência de si, a atitude fatalista é fruto 

de da situação sócio histórica (1983, p.96/97).  

Isso induz à assimilação dos hábitos e modos de vida do opressor pelo 

oprimido, numa atitude de auto desvalia. Dominado pela consciência do outro, o 

oprimido tem medo da liberdade, e sente falta de confiança em si mesmo. O 

opressor sempre vai oferecer-lhe uma solução mágica para sua própria 

existência. Uma situação de ensino aprendizagem deve se esforçar em superar 

essa relação de opressor e oprimido. Torna-se tarefa histórica do professor 

desenvolver no oprimido o reconhecimento de sua condição, e estimular a práxis 

libertadora através do diálogo, para que ele supere esta condição e alcance a 

percepção de sujeito histórico (1983, p.97). 

A educação conscientizadora objetiva o desenvolvimento da consciência 

crítica para que o oprimido alcance a liberdade e se afaste da “educação 

bancária”. A dialogicidade é a essência dessa educação quando educador e 

educando crescem juntos num processo onde todos educam a todos, mediados 

pela realidade do mundo (1983, p.97) 

O educador é um sujeito cognoscente no contato dialógico com os 

educandos. A educação conscientizadora implica num constante desvelamento 

da realidade quando todos se percebem criticamente como estão sendo no 

mundo. Essa forma de educação supera o autoritarismo do educador bancário 

(tradicional), e também todo intelectualismo alienante que promove a falsa 

consciência do mundo. (1983, p.98) 

A interrelação entre a consciência do objeto proposto por uma ação 

planificada e o projeto de ação para alcançá-la implica em opções prévias de 

valores, métodos e dos próprios objetivos.  

Neste contexto a alfabetização de adultos é um ato de conhecimento a 

partir de uma pratica dialógica. Essa prática permite a cognição comum dos 

fenômenos percebidos. Falar palavras deve sofrer um exame crítico de 

desnaturalização dos atos de fala. Os educandos precisam incorporar a 
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consciência do processo sócio histórico para poderem expressar a si mesmos 

como direito humano fundamental. Isto constituiu uma unidade pensamento-

ação, no qual ler e escrever tornam-se mais um instrumento de atuação. 

 “A educação, portanto, é uma pedagogia do conhecimento, e o diálogo, 

a garantia deste ato de conhecimento” explica Mizukami sintetizando o 

pensamento de Freire (1983, p.98). Isto pressupõe uma relação horizontal e não 

imposta entre educador e educando, onde o primeiro entende a condição e as 

dificuldades do outro, enquanto que o segundo entende o conhecimento sobre a 

realidade oferecido pelo primeiro. Assim o educando assume gradativamente a 

responsabilidade por sua educação, que é ao mesmo tempo um processo de 

conscientização.   

O respeito à sua forma de falar e expressar permite ao educador acessar 

o conhecimento traduzindo sua essência epistemológica, de forma que o 

educando se desenvolva culturalmente sem perder os elementos que constituem 

sua identidade primeira. O conhecimento todo, incluindo aí desde a ciência à 

arte, será percebido quando o educando puder estabelecer uma analogia entre 

sua realidade concreta com o pensamento abstrato. Dessa forma a consciência 

ingênua se dissipa gradualmente (1983, p.99). 

O método de alfabetização de Paulo Freire começa pela construção 

gestáltica de uma situação existencial real, quando os educandos conseguem 

perceber seu distanciamento do objeto cognoscível. Essa construção coletiva 

permite pelo distanciamento do objeto, uma reflexão crítica sobre sua 

configuração. 

Quando o educador apresenta uma possível codificação dessa 

construção, surge uma dimensão da realidade dos educandos, que pode ser 

analisada num contexto diverso da realidade imediata percebida pelos 

educandos. Então a realidade existencial concreta se torna elemento de estudo 

dos educandos, permitindo um novo entendimento da realidade (1983, p.100).  

A construção coletiva encerra temas geradores que espelham a realidade 

percebida pelos educandos, e sua exploração temática através da evolução da 

consciência crítica constrói a verdadeira educação. 100 
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A posição interacionista de Freire é dialeticamente hegeliana, e sugere 

que os educandos e educadores busquem juntos as condições espaço 

temporais que exercem influência sobre eles, mas sobre a qual eles também 

podem exercer influência. Portanto, é uma prática de interação construtivista 

(1983, p.100). 

As características básicas do método de alfabetização proposto são: ser 

ativo, dialógico e crítico para a criação de um conteúdo programático próprio 

utilizando técnicas de redução sintética e codificação (ou mesmo de 

recodificação).  A palavra é percebida como tendo uma dimensão para o agir e 

para a reflexão. Não há palavra que não opere uma práxis imersa num diálogo 

horizontal entre educando e educador. A posição simétrica deste diálogo 

permitiria a escolha de palavras verdadeiras que informariam a realidade, ao 

mesmo tempo que estariam transformando-a (1983, p.101). 

A palavra destituída da ação é verbalismo, exercício verbal inócuo para a 

formação. Se propõe a ação sem reflexão, é ativismo. E a ação pela a ação 

impede o diálogo e portanto, não se constitui como elemento da práxis. Todas 

essas dicotomias geram distorções que só podem ser superadas pela igualdade 

ontológica dos seres, que levariam à cultura da democracia.  

No universo temático do povo, segundo Freire, estariam o conjunto de 

seus temas geradores. Uma investigação dialógica entre educadores e 

educandos permitiria sua apreensão e a conscientização de sua existência 

(1983, p.101). 

As fases do método seriam, portanto, o levantamento do universo 

vocabular dos educandos, a escolha das palavras geradoras, a criação de 

situações existenciais típicas dos educandos que serão alfabetizados. Depois se 

criam roteiros de atuação, e fichas com a decomposição das famílias fonéticas 

correspondentes aos vocábulos geradores. As descobertas dos educandos são 

armazenadas em famílias fonêmicas que são utilizadas para a descoberta de 

novas palavras a partir das sílabas aprendidas (1983, p.101.     

Na etapa de alfabetização a educação busca investigar as palavras 

geradoras, e isso evoluiu para a investigação dos temas geradores. A educação 

é um processo contínuo de tomada de consciência construída a partir de 
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elementos simples conhecidos, até a percepção do conjunto da realidade, numa 

apropriação do método cartesiano.  

A autoavaliação é permanente pois informa ao educando suas 

deficiências em relação às suas curiosidades sobre sua realidade imediata e 

sobre os fenômenos. Portanto, é elemento da própria prática educativa (1983, 

P102). 

Na abordagem sociocultural a educação não se limita às situações 

formais. Mizukami a analisou em contraste com as abordagens tradicionais e 

comportamentalista. A ciência e todo conhecimento decorrente é sempre um 

produto histórico produzindo verdades provisórias. A educação é um ato político 

pois atua sobre a realidade, e o conhecimento é o instrumento de uma 

transformação contínua. A regulação da aprendizagem serve como 

autoavaliação do sujeito para o seu vir a ser no mundo. 

O processo educativo é componente constante da percepção da 

realidade, de uma maneira muito semelhante àquela proposta por Piaget (1983, 

P102).  Segundo Mizukami, na proposta de Freire “a promoção da 

conscientização se faz de estágios mais primitivos aos mais elaborados, 

podendo tanto o indivíduo, como toda a sociedade, permanecer ao nível de 

consciência ingênua. Na teoria piagetiana, os indivíduos ou grupos de indivíduos 

podem permanecer no período simbólico, intuitivo, ou mesmo no operatório 

concreto, não chegando aos estágios finais de desenvolvimento do pensamento 

hipotético dedutivo” (1983, p.102) 

Este capítulo termina com um trecho citado de Piaget por Mizukami: 

Segundo ele, na evolução mental do indivíduo como na sucessão das 

mentalidades, existem por um lado escalas sucessivas de estruturação lógica 

que permitem a inteligência prática, intuitiva ou operatória. Numa sociedade 

podem estar convivendo diferentes estágios, que podem ser percebidos pelos 

graus de cooperação e interação social, cujo sucessão na contextualização e 

exame da realidade denotam tanto sua sofisticação técnica quanto seus 

constructos intelectuais (Piaget, 1973b, p. 103) (1983, p.103). 

2.7. As Abordagens do Processo Ensino-Aprendizagem e o Professor 
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No último capítulo do livro, Mizukami oferece suas reflexões sobre o 

material pesquisado. Divide essa análise em duas partes. A primeira traz 

reflexões sobre as análises feitas nos capítulos anteriores, e a segunda, 

reflexões relativas às reflexões teóricas declaradas e as práticas manifestadas 

dos professores pesquisadas.  

O aspecto da multidimensionalidade do fenômeno educacional está 

proposto teoricamente pelas teorias. De acordo com as idiossincrasias de cada 

teoria, há também decorrências e implicações práticas. Há uma dificuldade 

evidente em caracterizar as implicações do processo ensino-aprendizagem a 

partir de seus pressupostos teóricos. Muitas dos pressupostos postulados só são 

percebidos através de inferência, numa aproximação que dificulta a análise 

objetiva (1983, p.105). 

Por este motivo Mizukami criou suas tabelas de categorias para poder 

articulá-los no sentido de perceber a multidimensionalidade proposta, mas 

principalmente para servir de indicadores tanto para caracterizar, quanto para 

comparar as diversas teorias. 

Uma primeira evidencia é que algumas abordagens do processo ensino-

aprendizagem são mais notadas em alguns casos do que em outros. Algumas 

linhas teóricas detalham melhor seus aspectos práticos. O quadro resultante das 

categorias permite superar o reducionismo de suas percepções enquanto 

proposta teórica, facilitando uma comparação direta entre elas.    

A primeira conclusão de Mizukami é que há lacunas entre elas, e nelas 

mesmas que eventualmente poderiam ser estudadas separadamente. A meta 

seria evidenciar a distância entre as propostas teóricas e as práticas resultantes.  

Para ela, a teoria muitas vezes lança suas propostas para tentar explicar 

as relações que explicam o fenômeno educativo, mas não chegam a propor 

práticas imediatamente decorrentes dessas ideias. Também nenhuma das 

teorias propostas ultrapassa seu tempo histórico. Há determinados aspectos 

socioculturais que são examinados como resistentes ao tempo, sólidos, que se 

desmancharam na medida em que a ciência e a cultura evoluíram (1983, p.106). 

Mesmo assim, Mizukami não as considera sistemas fechados, que impliquem 

em ortodoxias. Quaisquer ortodoxias decorrentes de suas adoções seriam 
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detectadas a partir da leitura dos autores originais, e a tentativa de prática 

decorrente delas. As fontes secundárias pesquisadas apresentam regras para 

práticas que denotam apenas um ou outro viés da teoria original. Talvez essa 

percepção de Mizukami possa ser explicada a partir da tentação de se construir 

práticas estabelecidas de ação a partir dessas teorias, quando alguns de seus 

postulados mais sedutores transformam-se em verdades absolutas. O 

movimento de redução, que surge da tentativa de síntese para um guia prático 

de ação, constrói uma ideologia própria, independente da abrangência 

intelectual inicial proposta. Afinal o vivencia em sala de aula tem limites espaço-

temporais que limitam um processo contínuo de exame e reflexão sobre a 

realidade, em benefício das ações de integração dos alunos às comunidades 

que pertencem.        

Mizukami ainda percebe que há lacunas na sistematização dessas teorias 

originais, pois algumas estão ainda em elaboração e desenvolvimento, e em sua 

origem não foram confrontadas com a realidade e, portanto, não passaram por 

uma validação empírica (1983, p.106). 

Mesmo assim, as teorias escolhidas para exame por ela foram 

identificadas a partir das abordagens que podem ser identificadas como 

tendências educativas. Todas elas devem ser testadas pela persistência 

temporal que poderá dizer se suas propostas eram pertinentes, ou não. 

Certamente que muitas ideias nelas contidas, podem servir de base para a 

elaboração de teorias mais consistentes e abrangentes, e eventualmente mais 

duradouras. Busca-se sempre aspectos atemporais e sintéticos que poderiam 

diminuir a distância entre os postulados teóricos e suas práticas (1983, p.107). 

Neste sentido, cabe lembrar que a partir de Thomas Kuhn (1922-1996) e 

sua obra Estrutura das Revoluções Científicas de 1962, acredita-se que teorias 

são paradigmas condenados a serem substituídos por novos contratos 

científicos intelectuais, que alteram as bases de visão de mundo dos envolvidos 

em determinado campo do conhecimento. Sé é assim para as teorias científicas, 

as teorias pedagógicas não estariam isentas dessas transformações.   

Mizukami também acredita que as teorias não são as únicas fontes de 

resposta monolíticas para as situações de ensino-aprendizagem. São os dados 

do real que estariam sempre pondo à prova seus conceitos. Haveria, como 
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previsto por Kuhn (2010), um processo permanente de discussão entre teoria e 

prática. O agente primeiro desse processo é o professor, enquanto prático dessa 

navegação entre o real e o teórico (1983, p.107).  

O professor que frequentou a academia, deveria não estar alienado das 

propostas teóricas e pelo menos algumas das ideias deveriam poder ser 

identificadas no seu fazer educativo. Essa foi outra das hipóteses fundamentais 

de sua pesquisa que gerou o livro sobre as abordagens. 

Ela afirma que se por um lado todos os impasses do cotidiano não podem 

ser resolvidos por postulados teóricos, por outro lado é necessário um conjunto 

de sistemas explicativos que norteiem o profissional de ensino ao refletir sobre 

sua realidade. Somente com esses movimentos de ação-reflexão é que as 

superações podem ocorrer (1983, p.107). 

Uma distância entre teoria e prática em sua pesquisa, comprovariam uma 

desarticulação entre teoria e prática. Por outro lado, sua proximidade poderia 

evidenciar um “ideário pedagógico” (Mizukami, P107) adotado por cada 

professor.  

Se as teorias aprendidas durante a formação de professor não são 

incorporadas, discutidas e atuadas, isso levaria à necessidade de reflexão sobre 

a própria proposta acadêmica de formação. Também apontaria para a 

necessidade de exame dos conteúdos das disciplinas oferecidas durante a 

formação. Aqui surge a percepção da situação condicional entre aquilo que se 

ensina na formação dos professores, e o que eles posteriormente ensinam em 

sala de aula. Não apenas a forma prática entra em discussão, mas fica a dúvida 

se diferentes teorias poderiam obter sucesso na influência didática dos 

professores, se eles não experimentaram a didática especificamente derivada 

de cada teoria no momento de seu aprendizado acadêmico (1983, p.108).   

As opções teóricas precisariam ser constantemente confrontadas com as 

situações de ensino-aprendizagem para poderem se constituir em práxis. A 

discussão acadêmica teórica não substitui o empirismo e as evidencias da sala 

de aula. Na prática as teorias adotadas são aplicadas a partir de receituários de 

abordagens formulados por terceiros que geralmente não seus autores originais, 

transformando-se em crenças. Uma constante discussão também evitaria 



103 
 

posições dogmáticas de apoio à determinadas posições teóricas, eliminando a 

crítica pela crítica, ou seja, o preconceito. Permitiria inclusive o desenvolvimento 

da própria teoria, na medida em que novas experiencias poderiam ser 

fundamentadas nas teorias originais, e desenvolvidas por diversas contribuições 

que as tornassem guia de ações práticas que pudessem ser replicadas em 

outras situações.     

Para Mizukami, o curso de formação de professores deveria “possibilitar 

confronto entre as abordagens, quaisquer que fossem elas, entre seus 

pressupostos e implicações, limites, pontos de contrastes e convergência” (1983, 

p.108).  Dessa forma o professor poderia aprender a entender e analisar seu 

próprio fazer pedagógico, para de maneira dialética, interpretá-lo e contextualizá-

lo, e superá-lo constantemente (1983, p.108). O professor não deveria ser 

especializado nessa ou naquela abordagem, mas perceber como elas se 

articulam com o real. Sua prática pedagógica seria enriquecida pela adoção de 

soluções diversas que melhor dessem conta das situações reais.  

Isto faria surgir para o professor evidencias de intersecção ou contraste 

entre as diversas teorias, principalmente no exame dos aspectos cognitivos, 

emocionais, comportamentais, técnicos e socioculturais que elas apresentam. 

Seria estimulada umas práxis individualizada do fazer educacional, que 

permitiria a reflexão dos discursos adotados pelo indivíduo, ou pela sociedade 

no qual se encontra (1983, P109).   

Ao verificar as opções teóricas declaradas dos professores, Mizukami 

constatou que as opiniões não são nem verdadeiras nem definitivas em sua 

totalidade. Isto apontou para a questão de sua gênese e adoção por parte deles. 

De acordo com os dados obtidos, os professores elegem abordagens a partir de 

seus postulados teóricos. Há uma ordem de preferência, resultado da pesquisa 

original, quando as soluções apresentadas pelas abordagens cognitivista e 

sociocultural se alternam como escolha principal. As soluções humanistas estão 

em terceiro lugar. Conscientemente as abordagem tradicional e 

comportamentalista foram aquelas cujos conceitos tiveram menos escolhas.   

Ficou constatado que um mesmo sujeito busca conceitos em diversas 

linhas teóricas para fundamentar sua prática, mesmo quando declara uma linha 

teórica de preferência. Mizukami destaca dois resultados que surgem: um 
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distanciamento da abordagem comportamentalista, e um grande apoio às 

concepções da abordagem cognitivista (1983, P110).  

Também constata que não predomina entre os professores uma visão 

tecnicista do processo educacional. Mizukami estranha esse resultado, na 

medida que desde o final dos anos sessenta essa foi a grande tendência, 

principalmente nos cursos de licenciatura. Seu maior espelho são as provas com 

questões “objetivas” sugerindo múltiplas escolhas onde apenas uma é correta. 

Os exames vestibulares realizados dessa forma influenciaram sua adoção nas 

séries fundamentais. O planejamento, execução e avaliação do ensino são 

conceitos presentes nas atividades cotidianas mesmo de professores que se 

declaram partidários de outras linhas teóricas.  

Mizukami então separada a abordagem tradicional de todas as demais, 

que nomeia em conjunto como abordagens de ensino renovado. Percebe que 

apenas os adeptos da abordagem sociocultural não adotam princípios 

compatíveis com uma visão liberal da educação, como propunha o movimento 

da Escola Nova mencionado no início desse capítulo. 

Há uma percepção dos professores que é importante oferecer 

oportunidades individuais de desenvolvimento para cada aluno, que sugere uma 

adesão à ideia liberal de que é importante permitir a consagração do mérito 

individual (1983, p.111). 

A abordagem cognitivista é a preferida pelos professores, quando 

encontram um ambiente adequado para sua aplicação. Mas entende-se que 

essa abordagem exclui aqueles que apresentem dificuldades orgânicas de 

acompanhar naturalmente as condições de alcançarem os estágios das 

operações formais.  Diferentemente dos pressupostos escolanovistas, não se 

supõe a separação de classes baseadas nas potencialidades individuais. 

Mizukami se pergunta se o sucesso da abordagem cognitivista poderia ser 

atribuído à abrangência de seus conceitos e formulações que conseguem 

abranger e incluir em sua prática, princípios desde decorrentes do ensino 

tradicional, quanto conceitos liberais e escolanovistas. Ela acredita que os 

postulados teóricos do cognitivismo permitem uma síntese e continuidade de 

discussão dos problemas gerais relativos ao conhecimento humano, sem 

perturbar os postulados originais das demais abordagens.    
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A ênfase na participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, e 

enquanto o escolanovismo acentua a importância do aprender para aprender, o 

cognitivismo espera o desenvolvimento de operações, o estabelecimento das 

relações e o ato de conhecimento do processo ensino-aprendizagem. São duas 

abordagens que percebem o processo como mais importante do que a aquisição 

de quantidades de conteúdo. Provavelmente é a crença nessa importância do 

processo, escreve Mizukami, que unifica as opiniões dos professores (1983, 

p.111).     

Há também a percepção que todas as abordagens contra a tradicional, 

mesmo com características próprias e diferentes entre si, oferecem 

sistematizações para a construção e avaliações do conhecimento. Isto por 

exemplo ainda não estava presente no movimento da Escola Nova, talvez, 

considera Mizukami, por conta do momento histórico em que surgiu (1983, 

P1112).  

Outro elemento a favor da ampla aceitação do cognitivismo seria a 

existência de um elo entre o desenvolvimento intelectual e os ideais da 

abordagem tradicional no que concerne ao conteúdo, processamento e 

tratamento das informações, e dos raciocínios defendidos pela manutenção da 

tradição. Seria a possibilidade de preservação de bens culturais uma chave para 

o sucesso da franquia dessa abordagem (1983, P112)?    

Mizukami também destaca que as explicações cognitivistas são até hoje 

muito convincentes porque sua teoria de desenvolvimento original tem seus 

postulados validados em diversas culturas. Não pode ser desconsiderado o fato 

de que esta abordagem divide junto com a abordagem sociocultural a preferência 

dos professores pesquisados. Conforme a autora: “Se, por um lado, os 

professores optam por uma teoria de desenvolvimento humano, uma 

epistemologia genética, por outro, a complementam com aspectos socioculturais 

e personalistas” (1983, p.112). No caso brasileiro, a abordagem sociocultural 

está impregnada pelas ideias das primeiras obras de Paulo Freire.  

Então Mizukami se pergunta se ao invés de se buscar explicações no 

âmago das teorias para as escolhas dos professores, não seria mais pertinente 

pesquisar as forças exógenas ao processo de ensino-aprendizagem, que é o 

ambiente socioeconômico percebido ao longo da história do país (1983, P113). 



106 
 

O ideário pedagógico dos professores indica uma constância nas 

preferencias, pois em sua pesquisa poucos foram aqueles que puderam ser 

classificados como partidários de tendências indefinidas, onde nenhuma 

abordagem pode ser identificada. Pelo menos no discurso teórico dos 

professores, as abordagens puderam ser identificadas. E Mizukami esclarece 

que os resultados foram consistentes com professores de todas as idades e 

gênero, assim como também de tempo de magistério (1983, P113). 

A surpresa final do livro fica por conta das análises das práticas 

manifestas pelos professores. Independentemente das preferencias teóricas 

declaradas, quando observados em sala de aula, suas atividades letivas e 

também aquelas propostas aos alunos tanto na forma de oferta do conteúdo 

como em sua avaliação, denotam práticas predominantemente tradicionais! 

Ela verifica que o ensino tradicional predomina, principalmente no ato que 

evidencia um professor que detém informações, e portanto, sabe, transmitindo 

essas informações e conhecimento aos alunos que não sabem (grifo no original) 

(1983, p. 113) 

O conhecimento provém do professor, mas majoritariamente do livro 

texto. Raramente o conhecimento é recriado ou redescoberto pelo aluno como 

consequência de suas atividades. Portanto, a forma de ensino e sua ideologia 

oculta provém sempre do livro texto. Podemos ajuntar ainda, que advém da 

própria escolha de um livro texto para fundamentar o conhecimento. 

As práticas observadas por Mizukami são essencialmente verbalistas, 

mecânicas, mnemônicas e de reprodução do conteúdo do livro texto corroborado 

pelo professor. Isto demonstra que as aulas expositivas ainda determinam a 

presença das formas propostas do ensino tradicional. Esse descompasso entre 

crença teórica numa abordagem e prática com outra, não cria uma cisão no 

ideário pedagógico dos professores, nem na fragmentação de sua prática. 

Aparece mais como manifestação ideológica individual num universo laboral 

onde as regras do tradicionalismo não podem ser manifestadas (1983, P114). 

Mizukami não pretendeu estabelecer esse tipo de relação causal em seu 

estudo, talvez em decorrência da realidade histórica (o período da Ditadura 
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Militar) em que sua pesquisa foi realizada. Considera também que em outras 

regiões do país, os resultados pudessem ser diferentes.   

Portanto ela considerou que havia ainda muita investigação a ser feita. 

Uma das hipóteses pertinentes para futuras pesquisas seria verificar quanto a 

vivencia do professor enquanto aluno de uma determinada abordagem, poderia 

influenciar sua prática profissional. Qual seria o papel real do aprendizado do 

professor durante sua formação pedagógica, em confronto com sua vivencia 

aprendiz? Termina com a pergunta seminal: “O que fundamenta a ação docente? 

” (1983, p.115). 

2.8 Comentários sobre as Abordagens 
 

As abordagens sintetizam as práticas de sala de aula, muitas delas 

enraizadas em ideologias que as fundamentam. Para Mizukami, o conhecimento 

humano está organizado com diferentes referencias que organizam diversos 

conceitos do que é o ser humano, sua visão de mundo e sua cultura. Uma 

mesma raiz pode produzir diversas abordagens, pois a autora organiza suas 

categorias com o pressuposto de que podemos pensar o mundo a partir dos 

objetos, do sujeito, ou da interação sujeito-objeto. 

A intencionalidade do planejamento das atividades de ensino-

aprendizagem no contexto das ações educativas, produzem uma tendência de 

posicionamento pessoal do ser em relação ao mundo, e a sua própria cultura. 

Seu estudo das diferentes tendências pedagógicas no ensino brasileiro 

demonstra que algumas abordagens têm referencial filosófico e psicológico, mas 

há outras que aparecem como intuitivas ou baseadas numa prática didática, ou 

simplesmente como adaptação de modelos. 

A taxonomia proposta por Mizukami perdura desde sua proposta inicial, e 

permite que professores entendam as diversas linhas didático-pedagógicas que 

adotam em sala de aula.  

Na “abordagem tradicional”, o ser adulto é considerado como homem 

"pronto" e o aluno um "adulto em miniatura" que precisa ser atualizado. Há 

diversas raízes dessa forma de ensinar. Talvez a mais famosa, a proposta de 

John Locke, que uma criança é uma “tabula rasa” que poderia ser preenchido de 
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conhecimento.  Essa forma histórica de ensino é centrada no professor. O aluno 

deve repetir seus ensinamentos até aprender o conhecimento ditado. 

A realidade do mundo é transmitida pelo processo de educação formal, 

mas também pelo microcosmo que habita. Isto leva a criação de uma sociedade 

que institui valores específicos que devem ser observados e perpetuados. Se o 

território não se move, o conhecimento para habitá-lo também pode ser estático. 

O problema desta forma de constituição social, é que não há o ensino da crítica 

do juízo, e isto elimina a autonomia e institui valores pétreos. A consequência é 

que seus efeitos atuam sobre o comportamento tal como técnicas de 

treinamento: sabe-se o que deve ser feito, mas não o motivo de fazê-lo. 

Na abordagem tradicional os níveis culturais que o aluno deve alcançar 

estão organizados dentro de uma linearidade cronológica biológica. O resultado 

deste tipo de constrangimento, é que não há equivalências interdisciplinares e 

assim, na escola o Teorema de Pitágoras nunca é utilizado para medir a quadra 

de esportes. Como a regra pertence “ao passado”, aprende-se o teorema em si. 

Não há contexto histórico, apenas linearidade histórica. 

As provas são realizadas como campeonatos de memorização. Mas 

aquilo que é memorizado no nível anterior, nem sempre tem alguma equivalência 

ou estabelece uma ponte para outro nível subsequente. Cada momento de 

avaliação na abordagem tradicional reprova o aluno, quando por algum motivo a 

reprodução do conhecimento não é suficiente. Esse tipo de abordagem elicia o 

esforço individual. O melhor aluno é aquele que consegue engolir um disco de 

memória com um banco de dados organizado com conhecimentos oferecidos 

por data e hora. 

É notável, porém, que essa forma de ensino foi a primeira abordagem do 

ensino a distância a partir das aulas transmitidas pelo rádio. Migrou depois para 

a teleducação na televisão, até alcançar o computador. Enquanto os 

computadores não puderam reproduzir as aulas gravadas em vídeo, ficaram de 

fora do sistema. Mas logo que foram equipados com discos óticos 

intercambiáveis, receberam o mesmo tipo de proposta de ensino. A Internet 

também só veio a conhecer o ensino a distância de forma mais abrangente, 

quando foi capaz de transmitir imagens em movimento.  
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A transposição foi simples. Grava-se um discurso equivalente a uma aula, 

e em seguida o aluno deve fazer perguntas através de um sistema de 

intercomunicação por um tempo limitado. Depois, estuda pelo livro-texto. Ao final 

de um tempo, responde perguntas. Uma determinada quantidade de respostas 

esperadas confere a ele o entendimento do conhecimento.  

Uma segunda abordagem proposta por Mizukami, nasce na psicologia e 

é chamada de comportamentalista. A experimentação é pensada como a base 

do conhecimento, e o conhecimento é o resultado direto da experiência em 

determinadas circunstancias. Isto acontece por que todo ser sofre influência do 

meio ambiente e deve saber responder às circunstancias ou sofrer suas 

consequências. Então temos a sugestão de que como o ser humano é móvel, o 

ambiente muda conforme ele percorre novos territórios.  

Aprender a responder a estímulos seria, portanto, um caminho natural da 

aprendizagem de todo ser, inclusive do ser humano. Como a realidade pode 

mudar, o comportamento deve acompanhar estas mudanças. Quem souber 

aprender mais rapidamente a forma de resposta de um novo enigma ou 

obstáculo, sobrevive melhor no mundo. Como prática pedagógica, o meio pode 

ser controlado e manipulado e, consequentemente, também o ser humano pode 

ser manipulado. O ensino é visto como resultado de uma tecnologia que permite 

um conjunto de técnicas disponíveis para situações em sala de aula. 

A base dessa forma de ensino é o condicionamento operante, conceito 

formulado por Skinner ao entender que os seres orgânicos aprendem as 

respostas eliciadas pelos estímulos das circunstancias do meio.  

Muito antes dos computadores pessoais se tornarem realidade, Skinner 

sugeriu que poderíamos aprender conteúdo a partir de máquinas de aprender. 

Skinner construiu máquinas mecânicas que recebiam folhas de exercício 

perfuradas. Desde o século XIX, pianos mecânicos chamados de pianolas 

faziam isso com motores movidos a corda. Colocava-se folhas perfuradas, e as 

teclas eram acionadas reproduzindo música. Nas máquinas de Skinner, os 

alunos utilizavam teclas como as de máquinas de escrever, que quando 

acionadas na sequência correta produziam as respostas que iam condicionando 

o aluno a responder sequencias de conteúdo que eram preparadas para dar as 

respostas corretas. 
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Na escritura expandida proposta por Azevedo, também várias instâncias 

da programação obrigam este tipo de condicionamento. O motivo é que para 

interagir com uma máquina é mais fácil estabelecer uma rotina de comandos que 

podem ser ativados quando ocorrem determinadas circunstâncias. A máquina 

não interpreta uma mensagem do ser humano, mas apenas responde a uma 

ordem de comando. Isto decorre da facilidade que existe em programar 

máquinas que respondam sempre da mesma forma: se “a” então “b”. Até mesmo 

máquinas primitivas como um fogão funcionam desta forma: Se a água ferver, 

abaixe o fogo.  

Ainda não há programas de ensino que ao detectar as deficiências do 

aluno, retornem até o ensino fundamental para descobrir o que falta ao aluno 

saber para conseguir aprender num nível mais complexo. Percebemos que o 

limite deste tipo de abordagem comportamentalista precisa ser transposto com 

algo para além dela mesma. 

Os computadores reproduziram essa proposta com seus famosos “quiz”, 

questionários objetivos de perguntas que conferem respostas automáticas. Do 

ponto de vista da computação, não existe diferença entre as provas propostas 

pela abordagem tradicional a distância, apenas uma proposta de uso diferente. 

Um “quiz” é um questionário eletrônico que pede que o aluno escolha a 

resposta correta previamente determinada. Mas ficou evidente desde o início 

que a interação é limitada, e que a repetição de perguntas e respostas serviam 

mais a memorização proposta pelo ensino tradicional. Assim, o ensino 

comportamental tornou-se uma ferramenta agregada à proposta tradicional, 

servindo exclusivamente para a chamada retenção, a memorização dos 

conteúdos aprendidos em outro tempo e espaço.  

Em circunstância limitadas, como por exemplo o treinamento de 

vendedores, ou de mecânicos, esses questionários foram fornecidos 

imediatamente após a leitura de textos enviados pelo computador, ou entregue 

na forma de apostilas. Muitos preferiram a facilitação do livro-texto, a partir de 

programas como o Microsoft Power Point para exibir slides que com ou sem 

animações, muito ilustrados por imagens, estariam facilitando a leitura do 

conhecimento oferecido. 
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O inverso desta abordagem comportamentalista é a abordagem 

humanista. Nesta o sujeito é considerado o principal elaborador do 

conhecimento humano. Como o processo de aprendizagem se dá principalmente 

através de questões propostas que os alunos devem resolver, os professores 

elaboram estratégias preferencialmente individualizadas para que os alunos 

tenham um tempo próprio para entender a realidade, tornando-se capazes de 

influir nela.  

Há um constante devir sendo estimulado, e o aluno deve aos poucos se 

tornar apto a conhecer a realidade a partir de sua interação própria com os 

objetos. Para tanto há um destaque do objeto do seu ambiente, para que a 

interação sujeito-objeto possa acontecer. No limite, não haveria necessidade de 

instrução, pois intuitivamente o aluno iria buscar por ações próprias seu modelo 

de resolução para interferir na realidade. A lógica aqui deixa de ser clássica, e 

evolui para a álgebra booleana. 

A álgebra de Boole antecedeu o desenvolvimento da álgebra abstrata e 

da lógica matemática, mas certamente está na origem das duas coisas. Quando 

estava estudando circuitos de comutação na década de 1930, Claude Shannon 

observou que poderia desenvolver uma aplicação prática para as regras da 

álgebra de Boole. Introduziu esta álgebra como forma de desenhar e analisar 

circuitos de por meio de portas lógicas. Hoje em dia, "álgebra de comutação" e 

"álgebra booleana" são muitas vezes utilizados como termos equivalentes. É 

importante lembrar que foi a partir deste tipo de raciocínio que Claude Shannon 

desenhou a base do desenho de circuitos eletrônicos que viriam possibilitar os 

processadores dos computadores 20. 

A vantagem deste tipo de pensamento é que as proposições lógicas que 

podem ser expressas no cálculo proposicional clássico têm uma expressão 

equivalente em álgebra booleana. Mas a álgebra booleana não é suficiente para 

lidar com fórmulas lógicas usando quantificadores. Isto exime seus resultados 

de valores qualitativos subjetivos, e o resultado está sempre vinculado ao 

conjunto das premissas. O problema de determinar se as variáveis de uma 

fórmula proposicional booleana podem ser atribuídas de modo a tornar a 

resposta verdadeira é chamado de problema da satisfabilidade booleana. O 

modelo de computação conhecido como um circuito booleano relaciona a 
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complexidade de tempo de um algoritmo à complexidade do circuito que deve 

dar conta de suas operações. 

Na álgebra booleana um conjunto de operadores e um conjunto de 

axiomas são assumidos verdadeiros sem necessidade de prova. Suas 

operações lógicas são apenas três: E (como em a E b), OU (como em a OU b) 

e NÃO (como em a NÃO b). Seus resultados se resumem a um estado binário: 

falso (0) ou verdadeiro (1)21. Este tipo de construção tem a seguinte 

consequência para a Teoria da Comunicação.: Se alguém diz que o dia está 

quente, seu interlocutor pode concordar ou discordar. Caso o interlocutor 

acredite que não está quente o bastante para se refrescar, é necessário que ele 

formule novamente outra proposição: Não está quente o suficiente para ir à praia. 

A expansão de valores no diálogo fica sempre limitado à função OU: Você vai à 

praia quando está quente, ou quando sente vontade? Assim, temos sempre ao 

final uma escolha binária – sim ou não, [0] ou [1].   

Interessante notar que este pressuposto não atravessa as percepções 

pedagógicas interdisciplinarmente. A abordagem humanista alcança a educação 

através de uma ponte através de outras ciências humanas, formulando o que 

parece ser um avanço lógico na percepção do mundo. Mas na prática é uma 

simples inversão lógica da abordagem comportamentalista, pois onde antes a 

escolha estava evidente entre dois objetos de comportamento, agora há duas 

escolhas do sujeito que devem incidir sobre o objeto, determinando também o 

comportamento. Não há, para além de determinados aprendizados, como insistir 

que “a” é sempre a mesma coisa em relação a realidade. Portanto “a” torna-se 

uma variável que pode ser identificada em qualquer circunstância no momento 

em que o ser humano percebe que pode atribuir um valor de seus sentidos para 

“a”: Em geografia, a cidade está “longe”; em química a última órbita dos elétrons 

está “longe” do núcleo; em biologia, o organismo da galinha está “longe” do 

organismo do peixe, e assim por diante. 

Neste momento vemos como esta abordagem refuta as proposições 

kantianas e seus pressupostos de verdade. A verdade deixa de ser estática – 

em si – e torna-se dinâmica, criando verdades provisórias como em Husserl. É 

verdade o resultado que oferece melhor resposta ao objeto. Neste sentido a 

abordagem humanista é afeita à fenomenologia. Trabalha-se com conjuntos. 
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Alguns videogames incorporaram este tipo de abordagem nos jogos que 

pressupõe uma atuação do sujeito em primeira pessoa, através de avatares. 

Não há um só caminho, há um mapa do ambiente. Não há uma rota 

estabelecida, há uma meta. As formas de alcançar esta meta são uma 

combinação de habilidades que o sujeito adquire através da solução de enigmas, 

que podem ser meros textos que requerem respostas corretas, ou ações 

possíveis de serem promulgadas em vários momentos diferentes, como por 

exemplo atirar três vezes no mesmo alvo azul. Mas a verdade ainda é derivada 

de um conceito que se submete ao objeto. Por esse motivo, podemos identificar 

a suspeita de uma inversão lógica entre a abordagem comportamentalista e 

humanista.   

 A abordagem humanista alcança a educação através de uma ponte 

através de outras ciências humanas, formulando o que parece ser um avanço 

lógico na percepção do mundo. Mas na prática é uma simples inversão lógica da 

abordagem comportamentalista, pois onde antes a escolha estava evidente 

entre dois objetos de comportamento, agora há duas escolhas do sujeito que 

devem incidir sobre o objeto, determinando também o comportamento. Não há, 

para além de determinados aprendizados, como insistir que “a” é sempre a 

mesma coisa em relação a realidade. Portanto “a” torna-se uma variável que 

pode ser identificada em qualquer circunstância no momento em que o ser 

humano percebe que pode atribuir um valor de seus sentidos para “a”: Em 

geografia, a cidade está “longe”; em química a última órbita dos elétrons está 

“longe” do núcleo; em biologia, o organismo da galinha está “longe” do organismo 

do peixe, e assim por diante. 

No ensino a distância essa proposta de abordagem humanista conquistou 

muitos adeptos iniciais, principalmente depois de 1998, ano de início das 

atividades do serviço de buscas Google. No início dos anos 2000, havia a ideia 

de que o próprio aluno, principalmente o aluno universitário, poderiam navegar 

pela rede buscando informações diversas para construir seu conhecimento 

sobre determinada disciplina.  

Percebeu-se logo que havia a necessidade do professor como mentor 

dessa busca, e a própria busca poderia ser auxiliada por um tutor. O modelo 

imitava algumas iniciativas propostas em universidades americanas como por 
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exemplo, que já experimentavam o sistema antes mesmo dos computadores 

estarem em rede. Anteriormente eles pesquisavam nas bibliotecas.  

O resultado da pesquisa era guardado num portfolio do próprio aluno. De 

um lado esse portfolio era um livro-texto autoproduzido, e por outro, instrumento 

de avaliação do professor sobre o desempenho do aluno. 

O primeiro entrave dessa proposta de abordagem humanista no ensino a 

distância foi o próprio funcionamento do sistema de busca. Além do Google, 

todos os concorrentes faziam a busca através de instruções que privilegiavam 

uma ou outra forma de organizar seu resultado. Todos eles exibiam páginas 

ordenados pela maior relevância que seu conjunto de instruções – os algoritmos 

– acreditavam ser de maior pertinência. Portanto, havia um viés organizador da 

informação, que de alguma forma predeterminavam a apreensão do 

conhecimento. 

    Por outro lado, nas bibliotecas os temas eram organizados em fichários. 

Geralmente haviam dois fichários, onde um estava organizado por temas que 

ordenavam livros disponíveis em prateleiras, e o outro exibia uma ordem 

alfabética por autor, onde estavam indicados também a posição de seus livros 

nas prateleiras. 

O viés era construído a partir das escolhas de aquisição dos livros 

escolhidos pelos professores. Mesmo assim, havia a possibilidade de convívio 

pacífico de várias correntes de pensamento nas prateleiras disponíveis. Ao 

encontrar um livro através do tema ou de seu autor, imediatamente em seguida 

o estudante poderia verificar seu conteúdo original. Sem a obrigação de devolver 

os livros às prateleiras, no fim do dia era comum ver na mesa de devoluções de 

livros, pilhas de volumes consultados, que seriam retornados às prateleiras no 

dia seguinte. 

Antecipando um movimento comum com os computadores, era facilitado 

aos alunos o serviço de reprografia, com máquinas que fotografavam e 

imprimiam as páginas escolhidas pelos alunos para servirem de material de 

pesquisa para suas tarefas. Assim eles construíam seus próprios portfolios.  

Esse serviço foi rapidamente incorporado pelo ensino tradicional, na 

medida em que os professores passaram a escolher as páginas que deveriam 
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ser lidas de cada autor. Assim o portfólio passou a ser do professor, e os alunos 

copiavam essas escolhas. Com o tempo isso afetou a venda de livros, e as 

grandes editoras, principalmente depois do acordo internacional para unificação 

do direito autoral   em 1997, gradativamente inibiu totalmente essa prática. 

Por outro lado, as buscas propostas pela abordagem humanista, 

encontraram na preguiça dos estudantes outro problema: os resultados dos 

serviços de busca traziam a ordenação em páginas, mas a maioria se contentava 

em aceitar os primeiros resultados visualizados. As próprias buscas já não eram 

mais análogas aquelas das fichas das bibliotecas. O serviço da Internet permitia 

(e passou a se especializar cada vez mais), que um estudante escrevesse: 

“Quem primeiro se perguntou qual era a cor do cavalo branco de Napoleão”. Sem 

nenhum critério além das respostas ordenadas pelo algoritmo, a resposta 

dependia da língua materna do aluno, e da popularidade do sítio junto ao serviço 

de busca.     

Outro instrumento desenvolvido para a escrita de programas que 

requeriam informações repetitivas, os comandos control-C e control-V, dispostos 

a facilitar a duplicação de informação, passou a permitir que os estudantes 

desistissem de parafrasear os autores, preferindo simplesmente copiar e colar 

diretamente o texto encontrado. 

O portfólio pensado para pesquisa, tornou-se o texto final individual do 

aluno, copiando informações à esmo. Para um aluno que tinha passado por 

algum momento pelo ensino tradicional, isso faz sentido. O que o aluno sente 

que está fazendo, é repetindo o ensinamento correto na ordem proposta.  

Logo os professores se deram conta que isto implicava em produção 

desmesurada de plágio. Porém, a propriedade intelectual e a própria construção 

do conhecimento através de reconhecimento de seus autores são mais recentes 

do que se pretende. Autores consagrados do século XIX não se preocupavam 

tanto em exibir suas fontes detalhadamente, bastando apenas “fulano disse 

isso”, ou “pode-se ler em beltrano no livro tal”.  

Essa implacável atribuição de cada pedaço do conhecimento, de um lado 

foi decorrente do sistema de patentes, e por outro, de um indisfarçável pendor 

narcísico dos professores querendo “convencer seus pares” que seu ponto de 
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vista era uma contribuição válida e importante ao conhecimento. Hoje em dia 

esse sistema vive seu ápice, e prenuncia ao mesmo tempo seu fim. Se por um 

lado existem programas de pesquisa acadêmica que organizam o copiar-colar 

facilitando a identificação da origem do texto, por outro, várias universidades 

desistiram da exclusividade do conteúdo produzido por seus professores. 

Entende-se que há maior possibilidade de influencia a partir do acesso 

facilitado do conteúdo das suas pesquisas, já que o ato de registro de uma 

patente ainda não alcançou a rapidez com que as áreas de pesquisa mais bem-

sucedidas estão atuando. Não é mistério no mundo acadêmico, que se até 2010 

uma tese e mesmo um artigo tinha de se referir a livros seminais, hoje a 

preferência mudou para artigos recentemente publicados. Algumas áreas só 

aceitam referencias com no máximo cinco anos de publicação. Nessas áreas, 

referencias anteriores a cinco anos conotam um descompasso com a pesquisa 

mais avançada. 

   Por essas circunstancias, a abordagem humanista não vingou na sua 

transposição para o ensino a distância. Mesmo assim, a maioria das culturas 

adotou a necessidade de um tutor (mas não de um mentor), principalmente 

porque até 2010 a maioria dos estudantes não tinha acesso a um computador 

em casa. A função do tutor ficou reduzido (no Brasil inclusive através de portaria 

do Ministério da Educação), à tarefa de assistir o estudante no acesso à Internet. 

Quem melhor se apropriou da abordagem humanista foram os jogos 

eletrônicos derivados de jogos de tabuleiros e cartas que surgiram nos anos 80, 

conhecidos como “role-playing games” ou simplesmente RPG.  

Um jogo de RPG originalmente é um jogo em que os jogadores assumiam 

os papéis de personagens em um cenário fictício. Os jogadores interpretavam 

esses papéis no contexto de uma narrativa, geralmente através de um processo 

de tomada de decisão, que deveriam seguir um sistema formal de regras e 

diretrizes estruturadas 22.  

 

Na forma original, conhecida como RPG de tabuleiro, o jogo é conduzido 

através de uma discussão, onde um mentor chamado de “mestre de jogo” decidia 

as regras e as configurações permitidas, atuando como árbitro. Os RPG ao 
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migrarem para os computadores não precisavam mais de um árbitro externo, na 

medida em que as regras estavam estruturadas pelos próprios programas. Mas 

adotaram a noção de portfólio como um espaço para armazenar a conquista de 

trunfos ao longo do jogo.  

Assim, já em 1994, ainda em máquinas que necessitavam de cartuchos 

de memória, era lançado o jogo A Lenda de Zelda, desenvolvido pela empresa 

japonesa Nintendo, tendo como autores Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. A 

abordagem humanista era evidente: num cenário limitado por fronteiras 

indisponíveis, o jogador lia as instruções que eram passadas por balões de texto 

ao personagem que servia de avatar ao jogador. De acordo com suas instruções 

de tarefas a serem alcançadas, o jogador ia adquirindo trunfos que armazenava, 

e que podiam ser utilizados em diversas fases do jogo.  

A medida em que o jogador cumpria as tarefas, sem nenhuma ordem 

obrigatória, mas num sentido claro de aquisição de conhecimento relativo à 

própria estrutura proposta pelo jogo, abriam-se as fronteiras para ele explorar 

um novo cenário. Os trunfos eram guardados numa área de acesso sempre 

disponível, onde ele podia buscar os trunfos na forma de instrumentos 

necessários para seguir cumprindo as novas tarefas propostas. 

No âmbito dos jogos, a abordagem humanista foi um sucesso imediato. 

Muitos outros jogos seguiram a mesma abordagem, transformando os jogos 

eletrônicos, que originalmente eram apenas máquinas de interação 

comportamental de desafios e soluções únicas, tal como numa máquina de 

Skinner, num espaço de diversão. Surgia aqui a ambiência referida por Azevedo 

no primeiro capítulo. Os jogadores tinham a ilusão de estarem se movimentando 

pelo tempo e pelo espaço, mesmo que limitados ao espaço virtual. 

Porém a ideia de permitir que um aluno resolva suas lições ou mesmo 

suas provas com o auxílio de informações anotadas nos seus cadernos, ou nas 

suas pastas de portfólio, demonstrou mais uma vez a força do ensino tradicional. 

A tradição impede até hoje que um aluno recorra a qualquer auxílio num teste. 

Mesmo que a maior parte da pesquisa acadêmica seja declaradamente um 

trabalho de desenvolvimento de portfólio, pois recolhem-se informações teóricas 

e resultados quantitativos para seu desenvolvimento, isto é proibido aos 

estudantes em anos de formação. Então a abordagem humanista que em última 
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instância é aquela preferida pelos programas de pós-graduação, é proibida aos 

mais jovens. Sinceramente me lembram preconceitos do passado recente, 

quando mulheres não podiam dirigir automóveis, e homens não podiam executar 

tarefas domésticas. 

Não se confere ao processo de pesquisa em si a validade de processo de 

ensino para as crianças e adolescentes. Suas evidentes buscas de experimentar 

o mundo devem estar limitadas no que diz respeito à construção do 

conhecimento23.  

 Na abordagem cognitiva, historicamente atribuída à Piaget, Mizukami 

identifica que a ênfase está no sujeito, porém uma das condições necessárias 

para o desenvolvimento individual é o ambiente. Na experiência pessoal e 

subjetiva o conhecimento é construído no decorrer do processo de vir a ser da 

pessoa humana cujo papel primordial é a elaboração e criação do conhecimento. 

O conhecimento nasce, portanto, da constante interação entre sujeito e 

objeto, que será modificada no momento em que o sujeito expandir seu 

conhecimento sobre a realidade. Um exemplo simples é o martelo. Utilizado na 

primeira infância como instrumento de estímulo motor, o martelo assume formas 

e materiais diversos de acordo com as ações pretendidas pelo ser adulto. Neste 

sentido, o martelo é um objeto que para executar bem sua função de alavanca, 

precisa ser modificado de acordo com a necessidade.  

Clifford Geertz (1926-2006) desenvolveu sua teoria de antropologia 

simbólica-cultural a partir da interação entre o sujeito e os objetos, que criam 

uma estrutura compartilhada pela comunidade através de símbolos que 

assumem um significado público. Em seu trabalho seminal A Interpretação das 

Culturas (1973), Geertz descreveu a cultura como um sistema de concepções 

herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens 

comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e atitudes em relação 

à vida 24. 

A percepção antropológica de Geertz é em grande parte, análoga às 

ideias de Piaget para o desenvolvimento da criança e do adolescente, só que 

aplicadas às comunidades com o desenvolvimento tecnológico limitado às suas 

adaptações ao ambiente. São as lacunas na racionalização das percepções 
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dessas comunidades onde indivíduos promovem ações operatório-motoras, que 

consequentemente determinam sua construção simbólica do mundo. Geertz não 

percebeu que estava pesquisando o sujeito epistêmico de Piaget, exatamente 

aquele que “retrata o que há de comum em todos os sujeitos, a despeito de 

variações individuais” (1983, p.64). Esse sujeito epistêmico é o sujeito 

operatório. 

Geertz postulava que para interpretar a teia de símbolos de uma cultura, 

era necessário especificar as relações internas de cada elemento, buscando os 

símbolos estruturantes em torno dos quais as culturas são construídas, 

estabelecendo estruturas subjacentes Do ponto de vista da educação, o que 

Geertz percebeu é que o resultado do desenvolvimento do aprendizado de um 

ser adulto é uma construção semiótica decorrente das trocas simbólicas entre as 

experiencias individuais e coletivas proporcionadas pelo desenvolvimento 

infindável do estágio operatório formal proposto por Piaget. 

Como escreve Geertz “ a constituição inata, genérica do homem moderno 

(o que costumava ser chamado, simplesmente, de "natureza humana") parece 

ser agora um produto tanto cultural quanto biológico, pelo fato de "ser 

provavelmente mais correto pensar em muito da nossa estrutura como resultante 

da cultura, em vez de pensar nos homens, anatomicamente iguais a nós, 

descobrindo lentamente a cultura" (Geertz,1989, P 49)25 

 Sugerimos que esse pensamento completa os estudos de Piaget. 

Encontramos sempre uma resistência quando desejamos atribuir o 

desenvolvimento semiótico da cultura às formas de aprendizagem do processo 

do conhecimento dos adultos. Aparentemente há em Piaget um momento em 

que as habilidades de aprender estão “prontas”, o chamado estágio operatório 

formal. Mas sabemos que nenhum ser adulto dispõe das mesmas habilidades 

em todos os campos de conhecimento, e mesmo metáforas e analogias entre as 

disciplinas são difíceis de ser adotadas por todos de igual forma. Um ser adulto 

pode facilmente entender que uma cidade é longe a partir da percepção dos 

sentidos, mas pode não conseguir entender porque a última órbita de elétrons 

está longe do núcleo. 

Não há um modelo piagetiano no universo digital que ultrapasse as 

propostas práticas de desenvolvimento dos estágios operatórios para além da 
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adolescência. Há uma mimese dos experimentos promovidos por Piaget para a 

linguagem das máquinas, e reproduzida como tal, temos simulacros das 

situações analógicas originais apresentadas, e são destinadas às crianças. Por 

isso é mais fácil perceber a evolução das crianças brincando com celulares e 

tablets, do que os adultos.   

Recentemente vemos a ideia dos estágios aplicadas aos celulares como 

instrumentos de múltiplas utilidades, que incorporam funções facilitadoras que 

permitem que adultos atuem retroativamente os estágios propostos por Piaget. 

Programas em telefones celulares conseguem leituras da realidade e indicam a 

aquisição de habilidades. Os objetos reais se tornam mapeados por objetos 

virtuais com algoritmos sofisticados e assim temos aplicativos de mapas de 

transito que se modificam o tempo todo conforme os obstáculos à frente, 

permitindo que os usuários escolham em qual nova realidade eles querem 

imergir: o caminho conhecido e lento, ou a aventura por ruas desconhecidas, 

com um percurso maior, que podem ser trafegadas num tempo menor. 

    Também temos câmeras que capturam ideogramas orientais e 

imprimem a tradução para uma língua ocidental. Isso dirime duvidas culturais 

como por exemplo: Isto é uma farmácia? No exemplo percebemos que o usuário 

que não lê ideogramas está de alguma forma num estado de constrangimento 

que o faz retornar ao estágio operatório concreto. Esta regressão requer nova 

acomodação que pode ser fornecida pela tradução dos caracteres em outra 

língua, e assim permitir a equilibração da pessoa perante o obstáculo que surgiu 

em sua realidade. 

Máquinas interagindo individualmente com seres humanos promovem 

comunicação com outras máquinas que reorganizam a realidade permitindo 

novas tomadas de decisão. Essa é a escritura expandida que Azevedo se refere. 

Não há uma forma determinada, nem exclusiva de alcançarmos um objetivo, de 

configurarmos uma realidade. Há milhares de pessoas interagindo com suas 

máquinas, que se comunicam com as demais para esperar o novo retrato da 

realidade que irá ser conformado por situações reais. Mas estas pessoas estão 

regredindo o tempo todo a estágios pré-operatórios e operatórios concretos toda 

vez que se confrontam com uma mudança brusca da realidade. 
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Computadores portáteis como os celulares se tornam apoios para a 

recuperação rápida do estágio operatório formal. Isto dá mais um dos sentidos 

percebidos por Azevedo à escritura expandida, que pode ser atuada por vários 

usuários interconectados refazendo o mapa da realidade. Do ponto de vista da 

educação, isto poderia sugerir programas que pudessem apresentar questões 

que poderiam ser cognitivamente decifradas por vários estudantes ao mesmo 

tempo, organizando e reorganizando suas partes até alcançarem uma 

elaboração conjunta das respostas corretas. Estas respostas, excluindo aquelas 

típicas das ciências duras, poderiam estar adequadas a formas diferentes de 

percepção da realidade, se adequando a diversos níveis de conhecimento e 

diferentes estágios socioculturais dos estudantes. 

Na prática, estamos vivendo este tipo de experimento em nível mundial 

com o sucesso de um jogo “Pokemon-Go”, onde pessoas vagueiam pela 

realidade física dos sentidos, em busca de uma solução virtual para a interações 

de seus aparelhos celulares, quando finalmente aparecem figuras nas telas de 

cada um, solicitando a ação de rolarem uma bola virtual para capturarem um 

monstrinho. A novidade deste jogo é justamente a necessidade de comunicação 

de máquinas sendo manipuladas em tempo real por pessoas, que formam a 

interação entre um sujeito e muitos sujeitos, com objetos reais e virtuais ao 

mesmo tempo, todos suplementares.  

  Aquilo que aparece como captura na tela, é resultado de ações coletivas 

de regressões aos estágios pré-operatórios e operatórios concretos. Quem 

simula o estágio operatório formal é sempre a máquina. Mas este jogo nos leva 

a última categoria de abordagem de Mizukami, a abordagem sociocultural. 

 

Para a pedagogia, a interação sujeito-objeto pretende muitas vezes não 

levar em consideração que o objeto pode ser abstrato, simbólico ou virtual. 

Mesmo que o próprio Piaget tenha escrito que: 

 “...os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de meras respostas 

associativas, mas no sentido muito mais profundo da associação do real com as 

coordenações necessárias e gerais da ação. Conhecer um objeto é agir sobre ele e 

transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação vinculados com as 

ações transformadoras. Conhecer é, pois, assimilar o real às estruturas de 
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transformações, e são as estruturas elaboradas pela inteligência enquanto 

prolongamento direto da ação... mesmo em suas manifestações superiores, onde ela 

procede graças aos instrumentos do pensamento, a inteligência ainda consiste em 

executar e coordenar as ações, mas sob uma forma interiorizada e reflexiva. Essas 

ações interiorizadas - sempre ações enquanto processos de transformações – são 

“operações" lógicas ou matemáticas, motores de todo juízo ou de todo raciocínio. 

(Piaget,1985, p36) 

Mas essas operações não se limitam a ser apenas quaisquer ações 

interiorizadas, e apresentam, ademais, enquanto expressões das coordenações 

mais gerais da ação o duplo caráter de serem reversíveis (toda operação 

comporta uma inversão, como a soma e a subtração, ou uma recíproca etc.) e 

de, consequentemente, se coordenarem em estruturas de conjunto (uma 

classificação, a sequência de números inteiros etc.). Daí resulta que, em todos 

os níveis, a inteligência é uma assimilação do dado às estruturas de 

transformações, das estruturas das ações elementares às estruturas operatórias 

superiores, e que essas estruturas consistem em organizar o real em ato ou em 

pensamento - e não apenas em, simplesmente, copiá-las. (Piaget,1985, Pgs 

36/37) 26 

 Portanto, numa concordância evidente, os dois pensadores 

afirmam que são estruturas simbólicas que promovem o desenvolvimento do 

conhecimento, o que em Piaget é reconhecido por seus colaboradores como por 

exemplo Parrat-Dyan, de forma semiótica 27. 

 Como a pedagogia de Piaget e sua abordagem construtivista estão 

sempre exclusivamente aplicadas à educação básica e fundamental, estamos 

agora percebendo sua aplicação na forma de jogos de computador que 

reproduzem jogos como proposta para o desenvolvimento dos estágios 

piagetianos. Ainda é cedo para podermos saber se isso será uma alternativa de 

ensino a distância para crianças.  

Mas o que sabemos é que as construções de algoritmos são como 

receitas de bolo, especificando passo a passo as instruções para uma 

determinada tarefa que deve ser alcançada (Buffoni,2003) 28. Piaget descreve a 

construção humana de algoritmos em vários segmentos de seus estágios, e uma 

das descrições de uma etapa importante para entendermos a transposição de 
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suas descobertas para a própria computação, diz respeito às pesquisas 

descritas em Recherches sur les correspondances 29, quando ele pesquisa a 

construção da figura de uma árvore por crianças, feita com o auxílio de palitinhos.  

Ele anota que de acordo com as representações da figura de árvore 

resultantes, há quatro condições gerais das ramificações sucessivas que atuam 

em sequência. Primeiro a conectividade; depois a abertura por sobre as novas 

possibilidades de prolongamento dos galhos (ramos); depois a sucessão desses 

ramos a partir de uma extremidade ou de um nó e a adoção de uma única 

orientação geral em direção ao alto, oblíqua ou na vertical. A conectividade é 

respeitada em todos os níveis e compreendidas nas reconstituições de memória, 

diferente do que acontece nas crianças que atuam em níveis pré-operatórios 

quando as condições de prolongamento, sucessão e orientação única não foram 

constatadas (Piaget,1990, p.165). 

 

Figura de Piaget in citação 

Essas ramificações sucessivas estruturadas se desenvolvem da mesma 

forma que os algoritmos. Isso acontece por que 30 de acordo com Celes & Rangel 

(2002), a ideia de árvores é uma representação adequada para a hierarquia das 

estruturas de dados. Na programação, uma árvore é composta por um conjunto 

de nós. Existe um nó denominado raiz, que pode conter nenhuma ou muitas sub-

árvores, cujas raízes são ligadas diretamente a raiz. Os nós raízes das sub-

árvores são os filhos do nó raiz original, chamado agora de pai. Os nós com 

filhos são denominados de nós internos e nós sem filhos são chamados de 

folhas, ou nós externos.  

Porém na construção de algoritmos a simbologia da computação inverte 

o desenho das árvores. A raiz fica em cima, e as folhas para baixo. Entende-se 

que a direção proposta da estrutura aponta para baixo. Do pai para os filhos. Do 
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ponto de vista gênese, o entendimento é humanizado para facilitar a 

compreensão.    

Pode-se construir árvores binárias ou árvores genéricas. A diferença 

reside na avaliação de expressões. Os exemplos que veremos a seguir 

representam nós de árvores com dois filhos. Na figura de árvore apresentada, 

os nós folhas representam operandos e os nós internos operadores. A expressão 

matemática (3+6)*(4-1)+5 é ilustrada na figura a seguir:  

 

Numa árvore binária, cada nó tem nenhum (zero), um ou dois filhos. 

Assim, a ideia é que a árvore pode ser vazia quando não tem filhos, ou pode 

apresentar sub-árvores quando apresenta ramificações.  

Esquematicamente podemos verificar na figura seguinte de árvore binária 

que ela é composta do nó a que é sua raiz, da sub-árvore à esquerda formada 

por b e d, e da sub-árvore à direita formada por c, e e f. Os nós b e c são as 

raízes das sub-árvores, e os nós d, e e f são folhas da árvore.  
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Uma vez feita a analogia, originalmente botânica, e em seguida 

humanizada, a informática opera semióticamente para escrever esse diagrama 

de árvore binária, com uma notação textual: A árvore vazia é representada por 

<>, e as árvores não vazias por <raiz sae sad>. A figura acima portanto, pode 

ser representada pela expressão: <a<b<><d<><>>><c<e<><>><f<><>>>>, que 

se torna signo dessa árvore.  

Mas até aí temos apenas uma estrutura vazia, chamada em programação 

de “tipo abstrato de dados”. As operações que podem ser utilizadas por essa 

estrutura dependem do que se pretende fazer dela. As funções que utilizam as 

árvores são, em geral, implementadas de forma recursiva conforme a estrutura 

construída (Celes & Rangel, 2002). Podemos seguir seu trajeto de um lado ao 

outro, ou seja, da raiz, através dos ramos e alcançando as folhas.  

Uma árvore binária apresenta no máximo dois filhos para cada nó. Mas 

podemos construir árvores genéricas onde não existe restrição de filhos. Cada 

nó pode ter uma quantidade determinada pelo programador de filhos. Uma 

árvore genérica também nasce de um nó raiz, e pode apresentar nenhuma ou 

muitas sub-árvores. Mas uma árvore genérica não pode ser vazia, e assim, 

diferentemente da árvore binária, a árvore genérica sempre apresenta nós, 

mesmo que estes não contenham sub-árvores. 

Essas árvores devem apresentar uma condição de contorno, que permite 

a definição de estruturas finitas. Como as sub-árvores de um determinado nó 

formam um conjunto linear e são dispostas numa determinada ordem, elas são 

ordenadas como primeira sub-árvore (sa1), segunda sub-árvore (sa2), etc. Esse 

exemplo de uma árvore genérica está ilustrado na Figura 13.7.  

 

Figura 13.7: Exemplo de árvore genérica. 
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Nesse exemplo, a árvore cresce da raiz a, e tem três sub-árvores, ou 3 

filhos. Os nós b e g tem dois filhos cada um. Os nós c e i tem um filho cada, e os 

nós d, e, h e j são folhas, e não tem filhos. Essa árvore é representada em 

programação através de uma notação textual, com a seguinte expressão:  a = 

<a <b <c <d>> <e>> <f> <g <h> <i <j>>>> (Celes & Rangel,2002). Dessa vez a 

notação matemática expressa o signo com equivalência internas e 

determinações das suas diferentes partes. 

Quando comparamos as semelhanças entre as árvores dos experimentos 

de Piaget e das árvores propostas para a construção de algoritmos, encontramos 

mais uma proposição de Piaget que são as abstrações empírica e 

pseudoempirica. Segundo a leitura de Piaget por Fernando Becker (2017) 31, a 

abstração empírica é um processo que retira qualidades dos objetos ou das 

ações em suas características materiais. Quando batemos com um martelo num 

prego, sentimos o peso da ferramenta, a força do impacto, a resistência do prego 

etc. Isso é retirar qualidades do objeto, perceber com os sentidos tudo o que 

envolve a ação de martelar um prego. Já a abstração pseudoempírica atribui 

valores sensíveis à multiplicidade do real, ou seja, se eu ao invés de martelar um 

prego, ao bater com uma baqueta num tambor, poderei esperar antes mesmo de 

dar o primeiro toque, o peso da baqueta, sua velocidade, saber que vou esperar 

a resistência do tambor e produzir um som ao final.  

 A abstração empírica deriva imediatamente dos cinco sentidos, visão, 

audição, tato, olfato e paladar32. São ações humanas que percebem as 

diferenças das coisas que acontecem na realidade, e assim surgem os valores 

atribuídos pelo sujeito aos objetos através das interações com os objetos. Isso 

cria dentro de nós uma memória dessas ações, que qualificam as nossas 

percepções.  

Esse processo é estabelecido pela mente como uma operação. Isto só 

pode ser, ainda hoje em dia, inferido a partir do comportamento observado33. 

Estamos começando a pesquisar como o cérebro processa essa informação. 

Mas os computadores fazem isso a partir das árvores binárias descritas acima.  

Piaget entende que além das abstrações empíricas há um grau mais 

sofisticado das operações da mente, que são as abstrações reflexionantes34 . 

Nessa etapa reflexionante (a palavra deriva de reflexão), o sujeito trabalha 
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apenas com abstrações internas, independentes da existência sensível. Ou seja, 

a pessoa sabe que bater o martelo com mais força significa imprimir maior 

velocidade com a mão e o braço sobre o martelo. Ela consegue entender que 

existe uma escala de velocidade que está relacionada com as diferenças do 

impacto do martelo sobre o prego. Portanto, ela consegue transpor essa escala 

de forças para uma ação análoga, que é bater com a baqueta no tambor.  

Isso os computadores fazem com as árvores genéricas. Para avançarmos 

para isso que os computadores fazem com as árvores genéricas, precisamos 

sintetizar as coordenações das nossas ações através de um pensamento mais 

complexo, que Piaget chamou de abstração reflexionante. Com essa abstração 

reflexionante, somos capazes de desenvolver estruturas mais complexas, 

derivadas do conhecimento adquirido a partir dos sentidos, mas sem a 

necessidade de voltarmos a experimentar o que vai acontecer novamente com 

os sentidos.  

Assim começaria a descrição piagetiana do processo criativo humano. 

Haveria uma sofisticação do processo e o reflexionamento resultaria numa 

abstração pseudoempírica, que se valeria da memória da pessoa, que ajudaria 

a atribuição das qualidades e valores previamente apreendidos à novos 

processos de construção de estruturas do conhecimento35.  

Vamos rapidamente relembrar os estágios propostos por Piaget: no 

desenvolvimento cognitivo a criança opera abstrações empíricas. Em seguida 

avança para o estágio sensório-motor onde acontecem as abstrações 

reflexionantes do tipo pseudoempírica. Estas abstrações pseudoempíricas são 

as que predominam no estágio pré-operatório. No próximo estágio, o operatório-

concreto, as abstrações reflexionantes são pensadas para que possamos fazer 

interações com quaisquer objetos. Finalmente no estágio operatório-formal, as 

abstrações reflexionantes se tornam verdadeiras reflexões, que permitem a 

consciência das operações, e assim são construídos os conceitos, as hipóteses 

e as teorias.  

Portanto, a função do reflexionamento seria retirar qualidades das 

coordenações das ações de um determinado patamar, para outro seguinte, que 

seria mais alto ou mais sofisticado. O exemplo mais perceptível no ser humano, 

seria aprender a simbolizar a língua falada através da escrita. Isto só pode ser 
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observado através das interações entre uma criança e a própria língua, e ao 

mesmo tempo, entre a interação dessa mesma criança com as outras pessoas 

falando a mesma língua 36.  

A diferença entre a etapa de reflexionamento e a conhecida reflexão, é 

que para Piaget o reflexionamento não seria de fato decorrente de pensamentos 

puramente abstratos, pois surge da memória daquilo que experimentamos com 

os sentidos. Então tudo que percebemos na realidade, serve de base de 

conhecimento para as decisões das novas ações derivadas do que já 

conhecemos. Isso indica que reorganizamos e reconstruímos num patamar 

superior aquilo que foi percebido empiricamente. Então no momento em que a 

criança percebe que sua mãe está se nomeando de mamãe, e aquele som 

designa aquela pessoa que a criança conhece, num segundo momento ela 

percebe que as demais pessoas à sua volta devem também ser nomeadas com 

outro som: papai, vovó e assim por diante. Isso é a abstração reflexionante que 

permite transpor o que foi aprendido ouvindo sua mãe, para perceber como deve 

chamar as demais pessoas, que também devem ser analogamente ter um som 

que as identifiquem. Segundo Becker, isso seria possível em todo nível cognitivo 

independentemente da idade da pessoa37.     

O que explica a abstração reflexionante é a interação38. É observando a 

interação que percebemos a ideia de epistemologia genética de Piaget. Vamos 

lembrar um bebe vendo pela primeira vez um objeto: Primeiro ele percebe o 

objeto com a visão, depois usa o tato para pegar o objeto, em seguida coloca na 

boca para sentir o gosto do objeto com o paladar, mas pouco antes sente o cheiro 

do objeto com o olfato. Por fim, sacode o objeto para verificar com a audição se 

faz barulho. Todas essas ações são operações de assimilação.  

Por outro lado, o próprio objeto tem características, qualidades próprias. 

Essas qualidades sempre dão uma resposta à ação da criança; são as suas 

qualidades que indicam para a criança se o objeto tem uma cor, se o objeto é 

doce ou salgado, se faz barulho e qual barulho, se é pesado ou leve etc. Isso se 

configura numa resposta à ação da criança.  

Agora vamos imaginar que essas qualidades podem estar escondidas das 

percepções realizadas com os sentidos. Por exemplo, se o objeto de interação 

for outra pessoa, será mais difícil utilizar todos os sentidos para conhecer esta 
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outra pessoa. Se o objeto for um animal, será também difícil usar todos os 

sentidos para conhecer o animal. Se for um instrumento como um martelo, a 

criança terá de experimentar várias ações até entender a função do martelo. 

Para cada ação haverá uma resposta: leve, pesado, duro, curto, comprido etc. 

Num próximo passo os sons articulados pela fala se tornam uma língua, quando 

a criança percebe a ideia que ela expressa. Mais tarde, quando ela está diante 

de um conceito, por exemplo brasileiro, ela terá de fazer várias operações que 

não envolverão mais todos os sentidos, apenas a audição. Mas ela estará 

fazendo operações mentais para tentar entender esse conceito de 

nacionalidade. Até o ponto quando a criança na escola aprende uma teoria, 

como por exemplo a lei da gravidade. Ela terá de ligar aquilo que ela sabe sobre 

a ideia de que tudo que é jogado para o alto cai, com uma fórmula que explica 

porque cai, e como cai. Portanto não importa se os objetos são materiais ou 

imateriais, abstratos. Sua relação com os objetos, são sempre de assimilação 

para entendimento dessas coisas. Uma vez entendido o que é a coisa e como 

ela se comporta nas situações, o ser humano percebe que adquiriu um esquema 

para esse entendimento, o que Piaget chama de acomodação. Saber repetir 

esse esquema é a equilibração. Essa equilibração é resultado da abstração 

reflexionante. 

Faz-se abstração pseudoempírica com a ajuda de observáveis ao mesmo 

tempo exteriores e construídos graças a ela; ao contrário do que acontece na 

abstração empírica. Nesta, as características retiradas pelo sujeito são 

propriedade dos objetos antes da ação do sujeito sobre eles. 

Isto explica porque sabemos o que é um avião, mas a maioria dos 

passageiros do avião sabe que ele voa, mas não sabe porque voa. O fato de 

podermos nos relacionar com objetos e com ideias não significa que sabemos 

as teorias que explicam essas coisas e essas ideias. Aqui reside o maior 

problema de todas as outras abordagens verificadas por Mizuka1983, Cada uma 

delas permite até certo ponto as abstrações reflexionantes, mas não estimulam 

de fato nenhuma reflexão verdadeira. Toda reflexão proposta é apresentada 

como um modelo, e assim se torna objeto da percepção do sujeito. Então, relega-

se ao acaso o entendimento teórico daquilo que o aluno está aprendendo. 

Eventualmente por facilidade ou por esforço da curiosidade, um adolescente vai 
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entender o que são os vetores que compõem a força da gravidade. Ele consegue 

até entender a construção narrativa simbólica da força da gravidade, e sabe 

responder às palavras que descrevem esse fenômeno, com respostas que 

fazem sentido a partir da sintaxe e da gramática proposta pela língua que ele 

fala. 

Somente a reflexão, que surge de operações cognitivas individuais 

através de um processo de interações físicas e sociais dentro de um contexto de 

tempo (dia, noite, ontem, amanhã etc.) é que propiciam metacognições. Essas 

metacognições são construídas pelo sujeito com sua mente. Por este motivo é 

que Piaget acredita que toda criança refaz o percurso de conhecimento da 

espécie humana 39.  

Portanto cada patamar superior de sofisticação do pensamento é 

construído em cada um de nós individualmente quando criança, através de 

reflexões baseadas nas abstrações reflexionantes, e assim reconstrói as 

informações com uma nova estrutura de entendimento. É por esse motivo que a 

ideia de John Locke de que uma criança seria uma “tabula rasa” não é 

verdadeira. Todo conhecimento é construído desde o momento que o ser 

humano nasce. 

Para Piaget, ao alcançar o estágio das operações formais a dedução seria 

o instrumento preponderante do sujeito para entender o mundo, através de um 

sistema de inferências proativas 40 . A leitura de tais resultados faz-se a partir de 

objetos materiais, como nas abstrações empíricas, mas as propriedades 

constatadas são introduzidas nesses objetos pela atividade do sujeito. As 

abstrações empíricas por si não permitem ao sujeito alcançar deduções lógico-

matemáticas. Elas permitem apenas induções com possibilidade de êxito, mas 

não as generalizações construtivas que nascem quando o sujeito percebe que 

pode fazer deduções a partir das informações que acumulou por indução41.   

As abstrações pseudoempíricas são reflexionantes, mas estão entre as 

abstrações empíricas e as abstrações puramente reflexionantes. Elas são 

operativas e possibilitam a utilização da abstração empírica, quando o objeto 

fornece todas as informações, e do mecanismo reflexionante, quando também 

permite que o sujeito infira as qualidades de um determinado objeto42.  
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O núcleo do processo de construção cognitiva deriva do processo de 

interação. Um processo de interação entre dois seres humanos pressupõe a 

interatividade. A interatividade é decorrente do processo de comunicação, onde 

a posição de sujeito e objeto se alternam. Uma conversa permite a recepção da 

informação enquanto objeto, e sua interpretação cognitiva é realizada a partir 

daquilo que o receptor infere na mensagem recebida. Dessa forma, sua resposta 

(feedback) não contém exclusivamente informações a respeito da mensagem, 

mas também conteúdos inferidos pela percepção do sujeito daquele objeto de 

fala. Em outras palavras, a conversação não segue apenas uma lógica objetiva, 

mas inclui uma percepção semiótica da mensagem recebida. A emissão de uma 

mensagem de resposta seguirá, portanto, e mesma conformação.    

   Na medida em que as máquinas ainda não dispõem de nenhuma 

inteligência artificial digna de nota, tudo o que elas conseguem fazer é interação. 

São objetos dotados de memória. Quando alcançamos exatamente ou muito 

aproximadamente aquilo que está organizado por um algoritmo que permite o 

reconhecimento de possibilidades lógicas dentro de um conjunto inferido, há 

uma ou mais respostas possíveis, como a busca no Google, ou as respostas de 

voz dos assistentes pessoais dos telefones celulares. As máquinas interagem 

não porque elas entendem conscientemente, mas emulam uma cognição a partir 

de árvores genéricas que buscam comparações com a mensagem recebida. E 

devolvem sem inferir nenhuma transformação as repostas que puderem ser 

identificadas por um processo de comparação entre aquilo que foi captado, com 

aquilo que está na memória.  

Eventualmente em algum momento sejam criados algoritmos que 

permitam a recepção semiotizada dos inputs, promovendo um processamento 

contextualizado do código recebido, e um output ou resposta também 

semiotizada. Quando o computador ouvir “Bom dia”, ao invés de responder que 

está chovendo ou faz frio lá fora, porque teve acesso a esses dados, vai 

conseguir responder: “Bom dia, tudo bem com você? ” 

Quando a resposta for, por exemplo, “Está tudo bem, mas estou com 

saudades de casa”, o computador saberá falar “Você está pensando em voltar 

quando? “ Caso a pessoa responda “Não estou pensando em voltar. Prefiro 
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seguir minha vida”, a máquina conseguirá dizer “Conte comigo nessa 

caminhada”. Para Azevedo, isso é interatividade. 

Há um aspecto na obra de Piaget que nos leva à abordagem sociocultural. 

Em 1962, Piaget explicou numa conferencia as semelhanças e diferenças entre 

sua forma de pensar e a de Vigotski (Piaget,1965)43.  

Para ele, são necessárias ressalvas sobre o otimismo de Vigotski em 

relação ao efeito que o ambiente, incluindo aí o contexto sociocultural, por dois 

motivos: primeiro, por que a adaptação e equilibração que um indivíduo faz 

depende muito do desenvolvimento de instrumentos e dos órgãos biológicos que 

permite a maturação do entendimento, principalmente das operações lógicas. 

Segundo, por que as estruturas que permitem a ação do sujeito sobre os objetos 

dependem da adaptação progressiva do organismo. A falta de maturidade no 

processo de equilibração dessa adaptação pode levar o indivíduo a cometer 

erros repetidos por não dispor de habilidades ainda para poder realizar essas 

tarefas (Piaget,1995)44.  

Piaget concorda que Vigotski e ele mesmo chegaram a mesma conclusão 

sobre o mecanismo de adaptação, que segundo ambos decorre de uma 

assimilação, que Vigotski sugere que é decorrente das necessidades e dos 

afetos do sujeito (Piaget,1965)45.  Piaget reconhece que no início pensava que 

apenas o desenvolvimento linguístico seria suficiente para explicar o 

engajamento social. Depois percebeu que isso vai além, e fornece um exemplo 

interessante: Jovens professores sem experiencia expõem suas aulas de uma 

forma que muitas vezes os alunos não entendem. Passado algum tempo, 

percebem que precisam mudar a forma de falar para que os alunos realmente 

acompanhem seus pensamentos. Para Piaget isso acontece por causa de um 

imediato egocentrismo cognitivo que faz um indivíduo se expressar sempre a 

partir do próprio ponto de vista. Quando o outro, neste caso os alunos, não fazem 

ideia prévia do contexto em que esse discurso é colocado, não conseguem 

entender o sentido exposto pelo professor. No fundo, quando isso acontece, o 

professor está falando para ele mesmo (Piaget, 1965)46. 

Segundo Piaget, o que ele tentou demonstrar através de uma má escolha 

de termo, “egocentrismo intelectual”, é que o progresso na aquisição do 

conhecimento não ocorre simplesmente pelo processo de adição que substituiria 
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o conhecimento menos preciso por um outro com maior precisão. Há no 

indivíduo um processo continuo de correção dos erros sistemáticos através do 

entendimento da descentralização de seus pontos de vista. Isto ocorre de forma 

aditiva e retroativa, quando percorrendo a percepção no novo ponto de vista, a 

pessoa consegue fazer uma comparação entre o que pensava antes e o que 

passou a pensar agora. Isso permite que se percorra para frente e para trás suas 

próprias posições internalizadas, garantindo maior equilibração e consequente 

segurança na adoção no novo ponto de vista (Piaget, 1965)47 .  

Mas Piaget concorda que a linguagem interior do ser humano, chamada 

por ele de linguagem egocêntrica, sofre enorme influencias do meio ambiental e 

social onde o sujeito está imerso. Por esse motivo não há como fazer medições 

objetivas do desenvolvimento dessa linguagem. Ele confere razão à Vigotski 

quando este enfatiza que os aspectos funcionais da ação são diretamente 

influenciados pelas condições exteriores, incluindo aí as estruturas lógicas do 

pensamento. Piaget concede que realmente só percebeu isso muito mais tarde 

nas suas pesquisas (Piaget, 1965)48. 

Ambos concordam que na criança a função da linguagem começa com a 

necessidade de comunicação com o outro, e posteriormente há uma 

diferenciação entre a sua utilização egocêntrica (eu preferiria utilizar aqui, 

egóica, mas mantenho a coerência do texto), e a utilização comunicacional. Mas 

Piaget discorda que as duas funções sejam igualmente socializadas diferindo 

apenas na sua função. Piaget entende que há sempre possibilidade de haver 

comunicação entre duas pessoas, mas nem sempre há entendimento fluindo 

nesse processo, na medida em que uma não entende nem o contexto, nem as 

especificações comunicativas da fala do outro (Piaget,1965)49. 

Outra diferença entre os dois, é que Piaget conclui a partir de seus 

estudos, que há fases específicas na criança, para o aprendizado de 

determinados conhecimentos. Seria de se esperar que o conhecimento 

aproveitasse o desenvolvimento das capacidades cognitivas da criança para 

ensinar também conceitos científicos, por que esses são aprendidos 

individualmente (Piaget, 1965)50. Por outro lado, há uma diferença entre a 

estrutura do pensamento da criança e do adulto. Vigotski interpretou que em 

Piaget, a passagem seria uma substituição individual e mecânica entre um 
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estágio e outro. Mas Piaget concede que essa passagem é gradativa, e depende 

em boa parte do contexto. Porém é necessário separar aquilo que acontece 

como consequência das interações sociais, do que é próprio do desenvolvimento 

do ser (Piaget, 1965)51.  Aparentemente Vigotski acreditava que bastaria a 

interação para facilitar a aprendizagem de conceitos para a criança, através da 

participação do professor também. Mas Piaget duvida que isso aconteça de fato, 

por causa justamente da eventualidade das diferenças de compreensão que 

surgem a partir da distância entre os pontos de vistas de cada um. 

Eventualmente, para Piaget, isso pode ser mais facilitado se a interação for 

apenas entre crianças com desenvolvimento similares (Piaget, 1965)52.  Para 

Vigotski aparentemente a generalização da percepção serial o fator principal e 

suficiente de eliciar as operações mentais na consciência. Para Piaget isso não 

acontece nas crianças, na medida em que são os processos internos de 

assimilação que seriam responsáveis por essa consciência (Piaget, 1965)53.  As 

generalizações do conhecimento seriam fruto das ações que permitiriam 

justamente o entendimento das leis gerais de sua construção. E isso pode variar 

de indivíduo para indivíduo.  Piaget dá como exemplo que uma criança ao ouvir 

que “todas as rosas são flores”, não consegue ter certeza como a categoria das 

rosas é um subconjunto da categoria das flores. Isto porque ela teria que ter 

certeza de como estruturar a operação de que a categoria das flores é maior e 

engloba a categoria das rosas, assim como também das demais espécies de 

flores. Quando ela não consegue reverter a estrutura de pensamento e perceber 

que nem todas as flores são rosas, ela não consegue ter certeza que uma é um 

conceito que promove a generalização do outro (Piaget,1965)54.  Portanto, para 

Piaget o processo de comunicação das ideias é simplesmente mais uma 

instância que permite que as ações determinadas pelas estruturas internas da 

mente do sujeito, coordenem sua capacidade de cooperação social 

(Piaget,1965)55. Esse ponto será essencial para a compreensão das propostas 

de Paulo Freire. Em seu esforço na alfabetização de adultos, há necessidade da 

percepção do contexto geral de representação da realidade que resgate em cada 

sujeito os mecanismos individuais de percepção lógica, para que a partir de 

elementos comuns, objetos concretos e posteriormente objetos abstratos, todos 

possam compartilhar de forma comunicada sua contribuição específica para uma 
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reflexão do grupo a respeito das operações lógicas que facilitam a compreensão 

de um determinado conhecimento. 

Como síntese do pensamento de Piaget, ousamos propor a seguinte 

hipótese: O desenvolvimento dos estágios da criança evolui através de 

operações lógicas que nascem a partir do entendimento das ideias do princípio 

de não contradição e do terceiro excluído56. A partir daí é sua capacidade de 

operações recursivas que permitem decentralizar sua percepção de mundo e 

avançar para as inferências aprendidas na interação com o mundo. Com a 

aquisição da linguagem, há possibilidades de desenvolvimento de uma lógica 

formal, organizada a partir de abstrações simbólicas, e o aprendizado da 

matemática é um de seus resultados esperados.   

Isto nos leva a última categoria de abordagem de Mizukami, a abordagem 

sociocultural. Esta abordagem se tornou hoje no Brasil uma espécie de ideário 

contemporâneo da boa proposta de educação. Sob a influência de Paulo Freire 

com seus aspectos sócio-político-culturais, aplaudida também por conter ideias 

de Vigotski, ela se caracteriza pelo respeito às pessoas quando de sua 

aculturação para adaptação e autonomia no mundo contemporâneo (Freire, 

1996) 57.  

Pensada originalmente para alfabetização de adultos, a proposta de 

Freire parte do pressuposto que a visão de mundo do indivíduo está constituída, 

e precisa de alguém com uma visão mais abrangente, mas não superior, para 

que perceba na realidade o que antes estava oculto.  

Como ideias, conceitos e teorias não são evidentes, são essas que 

deveriam ser desveladas, a partir da ponte entre a língua falada e a língua 

escrita, dotando o sujeito de uma capacidade superior de linguagem.  

Esta abordagem situa o ser humano num contexto histórico, e pretende 

que ele seja sujeito da ação na sua alfabetização e posterior educação formal. 

De forma semelhante ao princípio cognitivo de educação, o sujeito deve se 

apropriar do objeto a partir de seu repertório. Neste sentido a percepção do 

sujeito da função de uso do objeto se sobrepõe ao próprio objeto. É essa função 

de uso que deve ser elucidada para que o sujeito desenvolva seu repertório de 

conhecimento. 
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O uso do martelo passa ser objeto de reflexão, e assim suas funções 

devem ter sentido transformador da realidade. Desse sentido é induzido um 

conjunto de inferências a partir da visão de mundo do sujeito (Freire, 1996)58. Na 

abordagem sociocultural, pretende-se às vezes esquecer que há necessidade 

de aprendizagem de conceitos lógicos e matemáticos, pois de outra forma não 

se aprende a linguagem da física e da química, nem mesmo os preceitos da 

biologia. Muitas vezes sua prática sugere que apenas a aquisição da capacidade 

de expressão e interpretação da linguagem é suficiente para a apreensão da 

realidade. Mas os conceitos abstratos das ciências não são acessíveis aos 

sentidos do sujeito, pois todos precisam de operações formais e abstratas que 

se fossem naturais, não haveria tido necessidade de evolução do conhecimento.  

Não temos de acreditar que bactérias existem. Eles existem e compõem 

a realidade. Não há como pré-julgar se os micróbios são bons ou maus. Eles 

podem trazer doenças, mas podem também curar doenças. Assim, não há como 

não determinar uma escala de conhecimentos válidos que dentro da experiência 

coletiva precisam ser alcançados da forma certa. Porém, o uso ideológico dessa 

forma de ensino pode vir a impedir visões sofisticadas da realidade, por vezes 

limitadas a recortes promovidos por crenças, até mesmo religiosas como alerta 

o próprio Freire (Freire,1996)59.. 

Mas é inegável que aprender a partir da percepção coletiva da realidade 

estimula a cooperação na difusão dos conhecimentos. A prática sociocultural, 

porém, demonstra que uma mitologia pode passar por conhecimento, e muitas 

vezes pode influenciar pessoas à ação (Freire,1996)60. Os resultados de valores 

não nascem da elaboração dos conjuntos de conhecimento, mas de conjuntos 

pré-estabelecidos como verdade.  

Algo semelhante surgiu na Internet a partir dos comandos de copiar e 

colar, hoje em dia abrangendo inclusive textos, sons e imagens. A prática 

sociocultural, porém, demonstra que uma mitologia pode passar por 

conhecimento, e muitas vezes pode influenciar pessoas à ação. Isto aconteceu 

em todas as agitações sociais conhecidas coletivamente por “Primavera Árabe”, 

que varreram o Oriente Próximo e Norte da África entre 2010 e 2012, e durante 

o movimento Occupy Wall Street em 2011, e nos movimentos contestatórios no 

Brasil de 2013 a 2016.  
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Percebe-se que este tipo de difusão do conhecimento acaba por desenhar 

grupos binários – os contras e os a favor. De alguma forma percebe-se que esta 

forma de prática pedagógica sugere uma lógica booleana de falso e verdadeiro, 

sempre com valores pré-determinados daquilo que é 0 e 1. Os resultados de 

valores não nascem da elaboração dos conjuntos de conhecimento, mas de 

postulados pré-estabelecidos como verdade.  

Como resolvemos então a questão da abordagem sociocultural no numa 

contemporaneidade que aprova o ensino a distância? Hoje em dia os programas 

que atendem pelo codinome de Ambiente Virtual de Aprendizagem contêm 

ferramentas que proporcionam conversas na forma de fóruns e conversas 

intercomunicadas, chamadas de “chat”.  

Os fóruns são estruturados a partir de mensagens eliciadoras de 

respostas, que são comentadas por todos os participantes. Há um diálogo, mas 

sempre resultado de um enunciado que se coloca como inequívoco detentor do 

conhecimento. 

Os “chats” são coletivos, e a conversa é dialógica no sentido freiriano. 

Assim, mesmo que a proposta de ensino a distância seja originalmente 

tradicional, há espaço para questionamentos e discussões que podem incluir 

diferentes visões de mundo. O professor tem a liberdade de ser um mentor, ou 

ser a fonte indiscutível de conhecimento.    

Isto nos traz a ideia de aprendizagem rizomática, um modelo onde o 

currículo é desenvolvido e adaptado por participantes de uma forma dinâmica 

em resposta às circunstâncias. Importante neste tipo de proposta é a 

interatuação entre a aprendizagem e as redes de alunos e professores, sem 

limites pré-estabelecidos ou avaliações de resultados. 

Nesta abordagem, o Brasil não foi descoberto apenas por que os ventos 

levaram Pedro Alvares Cabral até Porto Seguro, mas por todos os motivos 

históricos que permitiram especificamente esta expedição, além dos motivos 

anteriores que envolvem as navegações portuguesas. Poder-se-ia incluir aí as 

premissas do capitalismo nascente através da acumulação comercial e mesmo 

as questões físicas das possibilidades de navegação naquele tempo. Na 

abordagem sociocultural com desenho rizomático, aprende-se uma 
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multiplicidade fractal da realidade passada e presente. O sujeito determina para 

sua vida, quais os conhecimentos importantes que ele vai considerar para 

compreender sua realidade. Isto permite certa autonomia de escolha, que 

eventualmente espelha a autonomia da vontade, mas pode muito bem espelhar 

também a ideologia do grupo ao qual pertence. 
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3. A Ideia de Rizoma 

 

 A primeira ideia de analogia de rizoma para a história da cultura foi 

proposta por Gilles Deleuze e Félix Guattari no livro Mil Platôs - Capitalismo e 

Esquizofrenia (2000)61, na introdução do volume 1. Esta ideia era necessária 

para organizar as investigações que os autores faziam sobre a relação entre 

capitalismo e esquizofrenia. O primeiro volume foi o famoso livro O Anti-Édipo. 

A obra “Mil Platôs” tem esse nome por não ser organizado em capítulos, 

mas em platôs. Em uma certa medida, esses platôs podem ser lidos 

independentemente uns dos outros. Deleuze e Guattari declaram que estavam 

trabalhando num projeto "construtivista". Seguem a ideia de Piaget que o 

conhecimento é construído em etapas que servem de plataforma (sinônimo de 

platô) para a base de novos entendimentos da realidade. 

Para eles, um livro é feito de matérias formadas em datas e com 

velocidades muito diferentes. Não deveria ter objeto nem sujeito, pois no 

momento em que se atribui um livro a um sujeito, negligencia-se a exterioridade 

de suas correlações com a matéria, e a intercambialidade e interdisciplinaridade 

das matérias (2000, p. 4).  

Em outra alusão piagetiana, Deleuze e Guattari consideram que “um 

primeiro tipo de livro é o livro-raiz”. O livro imita o mundo, como a arte, a natureza: 

por procedimentos que lhes são próprios e que realizam o que a natureza não 

pode ou não pode mais fazer. A lei do livro é a da reflexão, mas como a reflexão 

se encontra na natureza, na medida em que ela conforma a divisão entre mundo 

e livro, natureza e arte?  

Há na natureza uma outra proposta de organismo vegetal que não se 

configura com árvore. Há plantas cujas as raízes são pivotantes, ou seja, suas 

raízes crescem ao redor de um ponto imóvel, e produzem uma ramificação mais 

numerosa, lateral e circular, e não dicotômica. O livro, enquanto realidade natural 

também é pivotante, pois há um eixo (a amarração da lombada) e as folhas ao 

redor. Enquanto realidade espiritual, o livro desenvolve a lei do Uno que se torna 

dois, depois dois que se tornam quatro, e assim a lógica binária é a realidade 

espiritual do livro seria uma árvore-raiz.  
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Eles notam que “até uma disciplina "avançada" como a linguística retém 

como imagem de base essa árvore-raiz, que a liga à reflexão clássica (assim 

como em Chomsky e a árvore sintagmática, começando num ponto S para 

proceder por dicotomia) ” (2000, p.10). Isto basta aos autores para compreender 

que mesmo o pensamento acadêmico mais exato e preciso não compreendem 

a multiplicidade. Sempre há necessidade de uma unidade principal, como um 

tronco, que deve se dividir em dois para formar galhos, e assim sucessivamente.  

Mesmo uma reprodução orgânica natural tem como se reproduzir em três quatro 

ou cinco, desde que derive de uma unidade principal, a do pivô, que suportaria 

as raízes secundárias.  

“A raiz pivotante não compreende a multiplicidade mais do que o 

conseguido pela raiz dicotômica” escrevem os dois. Uma opera no objeto, 

enquanto a outra opera no sujeito. A lógica binária e as relações biunívocas 

dominam desde a psicanálise, a linguística e o estruturalismo, e até a 

informática. O sistema-radícula, ou raiz fasciculada, é a segunda figura do livro, 

da qual nossa modernidade se vale de bom grado (2000, p.13).  

Perguntam-se então se a realidade não exige uma nova unidade, mais 

compreensiva, ou fornecedora de uma totalidade mais extensiva. A pesquisa 

intelectual de Deleuze e Guattari buscava um novo modelo orgânico que 

pudesse servir de base para um pensamento anticapitalista que não tivesse 

origem positivista. 

Eles buscavam inspiração para construir um pensamento que permitisse 

fazer o múltiplo, não acrescentando camadas como uma dimensão superior, mas 

num modelo mais simples. Seu modelo matemático era pensar a sociedade 

como composta de n indivíduos menos um – o sujeito identificado. O modelo de 

pensar a sociedade igualitária não era uma proposta de unidades iguais, mas 

uma população onde seus indivíduos exibem diferenças quando são separados 

do todo – a sociedade. Dessa forma seria possível coadunar as diferenças 

individuais com as questões da coletividade. No fundo, foi a proposta de Deleuze 

e Guattari para a interpretação da famosa frase “De cada um, segundo sua 

capacidade; a cada um, segundo suas necessidades”.62 (Marx, 1895). 

Encontraram na biologia uma categoria de plantas, como a bananeira, o 

aspargo e o gengibre por exemplo, onde os bulbos, os tubérculos, são capazes 
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de criar tanto raízes como caules, criando um esteio de onde tudo é gerado. 

Essas plantas são rizomas. Há uma base comum que permite o nascimento da 

planta tanto para a parte superior que vai fazer fotossíntese, quanto para a parte 

inferior, que vai ancorar a planta e buscar nutrientes. O exemplo é simples, mas 

infelizmente pelo sabor da época, foi academicizado de forma a se tornar mais 

um daqueles conceitos estranhos com nome grego, que distinguem professores 

titulares de auxiliares de ensino. 

   Propondo expandir a ideia de rizoma ao mundo animal, que nos inclui, 

Deleuze e Guattari sugeriram que o comportamento de um bando de ratos se 

assemelhava a um rizoma, onde as tocas têm a função de habitat, de provisão, 

de vias de trânsito, de evasão e de ruptura. “Há rizoma quando os ratos deslizam 

uns sobre os outros. ” (2000, p.14). 

No desenvolvimento desse capítulo vamos explicar como os autores dão 

bons exemplos de como podemos mudar a construção sociocultural do formato 

de árvore, com raiz, tronco, galhos e folhas, criando frutos para se multiplicarem, 

para rizomas, onde estaríamos atendendo melhor a construção do 

conhecimento. A própria ideia de apresentar mil platôs para o pensamento, onde 

cada texto se basta, é uma tentativa rizomática. Deleuze e Guattari estavam 

propondo uma mudança epistemológica na compreensão do urdimento social.  
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3.1. As Tentativas de Transformar a Ideia de Rizoma em Proposta de 

Educação 

A ideia de rizoma de Deleuze e Guattari vem sendo explorada como uma 

forma de aplicar adotar o pensamento pós-estruturalista na educação. O 

postulado básico é que a aprendizagem é mais eficaz quando permite aos 

participantes reagir às circunstâncias em evolução, preservando determinadas 

linhas mestras que permitem constantemente redefinições para promover a 

educação. Essa proposta é interdisciplinar e necessita de transposições de 

metáforas que permitem que as analogias façam sentido. 

Antes de descrevermos a metodologia utilizada para essa transposição, 

utilizando as categorias de Mizukami e as ideias de Azevedo, vamos repensar a 

proposta de rizoma.  

No texto original de Deleuze e Guattari, o exemplo visual de rizoma era o 

gengibre. Pessoalmente não tenho nenhuma familiaridade com o gengibre. 

Então buscamos outro exemplo, mais próximo, e encontramos a bananeira.  

De acordo com Sousa, Peixoto e Toledo (1995, p.355)63,  a bananeira é 

um vegetal completo, com raiz, tronco, folhas, flores frutos e sementes. Sua 

propagação é por via vegetativa e se dá com a emissão de rebentos ou pela 

divisão do rizoma. O rizoma é o caule subterrâneo da bananeira onde todos os 

órgãos se apoiam direta ou indiretamente. O número das folhas varia entre 30 e 

70, e as pencas de banana nascem das flores, exclusivamente das árvores 

femininas. Pronto, encontramos um rizoma que para nós permite melhor o 

entendimento das ideias propostas. Modelos são importantes, como veremos a 

seguir, para podermos desenvolver um pensamento racional a respeito daquilo 

que observar como fenômeno. Isto funciona para nós, seres humanos, e também 

para os computadores, que são máquinas que estão sendo desenvolvidas 

usando nossos sentidos como parâmetro. 

De agora em diante, sempre que mencionarmos a palavra rizoma, 

estaremos pensando em bananeiras. O motivo é preponderantemente visual, 

apesar de outros sentidos como tato, olfato e paladar estarem também 

presentes. Bananeiras se parecem com árvores. Quem já visitou uma região 

produtora, como por exemplo o Vale da Ribeira no sudoeste de São Paulo, pode 
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ter o prazer de dirigir por quilômetros na beira do rio Ribeira em direção ao litoral 

vendo sua extensão. A existência de reservas florestais de Mata Atlântica 

permite uma comparação direta entre árvores e bananeiras. 

A bananeira tem um bulbo (ou bolbo) mãe, de onde nascem filhos e netos. 

Esses bulbos também são chamados de nós. De cada nó nasce um pseudocaule 

vertical, que termina na forma de folha. Assim, como tudo na bananeira, tronco 

e folhas nascem diretamente do nó. Não há bifurcações como nas árvores e seus 

galhos. Há apenas uma ordem cronológica de existência. Depois de cada 

florada, e a consequente formação dos cachos de bananas, a folha cai e seu 

caule é envolvido por outro que cresce como uma camada exterior que a envolve 

e firma a planta num simulacro de tronco.  

O produto final são os cachos que nascem em volta de um espigão que 

por sua vez, nasce também do bulbo. Todas as bananas de um mesmo rizoma 

tem aspecto muito semelhante, quando não são afetados por doenças ou 

problemas decorrentes da composição do solo. Apesar das bananas serem 

muito parecidas, um exame em cada uma pode mostrar pequenas variações de 

tamanho, de coloração ou de peso. Podemos considerar a grosso modo, que 

todos os frutos de um mesmo rizoma- bananeira nascem iguais, e assim temos 

uma primeira analogia com a espécie humana. 

Como estaremos verificando em Piaget e na lógica de computação a ideia 

de árvore, isso deve facilitar ao leitor a percepção das semelhanças e das 

diferenças também. Além disso, vamos poder verificar analogias que dizem 

respeito a formação social e cultural, como em Freire, e novamente o rizoma-

bananeira poderá oferecer exemplos digeríveis ao paladar cultural brasileiro. 

Acreditamos que essa contextualização cultural deverá facilitar a compreensão 

do leitor. 

3.2 A Metodologia 

A taxionomia criada por Mizukami é composta de dez categorias: homem, 

mundo, sociedade e cultura, conhecimento, educação, escola, ensino-

aprendizagem, professor-aluno, metodologia e avaliação. Já as categorias de 
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Azevedo são: memória, articulação dos códigos, escritura expandida, ambiência, 

fruição, interação e interatividade. 

Escolhemos sintetizar arbitrariamente todas essas categorias, a partir das 

semelhanças que podem ser deduzidas. Eventualmente podem haver outros 

recortes, mas como pretendemos analisar artigos e teses que endossam a ideia 

de rizoma na educação, nesta escolha privilegiamos o entendimento das 

categorias em Mizukami, e adaptamos as de Azevedo para procedermos à 

síntese. 

Assim em primeiro lugar essa síntese vai apresentar apenas sete 

categorias, resultantes das dezessete categorias originais. Depois, vamos 

examinar na literatura encontrada trechos que apoiam sua pertinência. Por fim, 

faremos uma segunda síntese, na forma de tabela, que proporcionará uma visão 

geral sobre o desenvolvimento dos conceitos originais de Deleuze e Guattari.  

Em segundo lugar, a escolha dos artigos e teses para formarem o escopo 

da pesquisa e metanálise decorrente, observam apenas um critério: todos 

descrevem tentativas realizadas para a aplicação dos conceitos originais em 

situação de ensino-aprendizagem. Dessa forma buscamos seguir a proposta da 

pesquisa original de Mizukami, ao entrevistar professores para saber suas 

práticas em sala de aula. 

Em terceiro lugar, e obrigatoriamente nessa ordem, vamos buscar 

correlações na lógica de programação daquilo que estiver sendo proposto como 

situação de ensino aprendizagem. Estaremos nos limitando apenas aos 

postulados básicos das lógicas, sem entrar no mérito desta ou daquela 

linguagem específica, nem de programas prontos para o usuário. A percepção é 

que voltando à raiz da lógica, poderemos estar mais próximos de uma 

comparação com a ideia de rizoma, mas principalmente com as ideias do 

cognitivismo. 

Numa comparação analógica imediata, criamos a seguinte tabela entre as 

categorias de Mizukami e Azevedo: 
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Mizukami Azevedo 

Homem  

Mundo  

Sociedade e cultura   Escritura expandida 

Conhecimento   Memória 

Educação   Interação 

Escola  

Ensino-aprendizagem   Ambiência 

Professor-aluno   Interatividade 

Metodologia  Articulação dos códigos 

Avaliação  Fruição 

Tabela 3 - Comparação de categorias Mizukami-Azevedo 

Nossa proposta é que a coluna de Mizukami determine, portanto, o 

entendimento das categorias de Azevedo. Numa primeira leitura do material 

disponível, e tanto como observância de rigor às categorias de Azevedo, como 

por pragmatismo da análise, justificamos a exclusão da categoria escola, pois 

Azevedo se refere exclusivamente à uma realidade onde a comunicação é feita 

a partir da disponibilidade das máquinas. Nos artigos examinados, apesar de 

existirem alguns poucos exemplos de tentativa de uma abordagem rizomática de 

forma exclusivamente presencial, na maioria dos casos os autores lançam mão 

de computadores em rede conectados através da Internet. Portanto, aquilo que 

ainda hoje nomeamos popularmente de ensino a distância forma a maior parte 

dos casos estudados. 
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Como também as propostas muitas vezes ultrapassam fronteiras 

regionais e nacionais, e estarem descrevendo as tentativas dessa nova 

abordagem geralmente a partir de situações de ensino-aprendizagem, a 

referência de mundo é vaga porque planetária, e a percepção de homem segue 

a indicação original de Deleuze e Guattari: todo ser humano. Não há distinções 

prévias como por exemplo os usuários, ou os consumidores, no máximo o ser-

humano é identificado a partir de suas funções na relação ensino-aprendizagem: 

o professor e o aluno. 

Assim, as categorias adotadas como modelo de análise passam a ser: 

  

Taxonomia Rizomática 

Mizukami- Azevedo 

Sociedade e cultura 

(Que inclui a escritura expandida) 

Conhecimento e memória 

Interação na educação 

Ambiência de ensino-aprendizagem 

Interatividade entre professor-aluno 

Metodologia de articulação dos códigos 

Avaliação da fruição 

Tabela 4 Taxonomia Rizomática proposta 

Cada artigo do escopo será examinado a partir dessas novas categorias, 

para verificarmos semelhanças e diferenças nas propostas e resultados 

apresentados. 
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3.3 O Material Coletado para Metanálise  

 

O exame do material foi feito a partir de uma ordenação cronológica. Na 

medida em que espaço é discutido, o tempo investigado será apenas aquele 

eventualmente percebido dentro das propostas e de seus resultados. No mais, 

seguimos os anos até mesmo por uma questão rizomática: a partir da proposta 

raiz de Deleuze e Guattari, nasceram novas propostas. Até mesmo rizomas -

bananeiras nascem de uma mãe, nesse caso, uma ideia-mãe. 

Noel Gough, em 2007 apresentou seu artigo “Changing Planes: 

Rhizosemiotic play in transnational curriculum inquiry”, que pode ser traduzido 

como “Mudança de planos: a presença rizomática numa pesquisa transnacional 

sobre currículos” (Gough, 2007, p. 65).    

Sociedade e cultura 

Gough parte do princípio que Deleuze e Guattari afirmam que o rizoma 

não tem início nem fim, está sempre no meio. Início e fim implicam sempre numa 

linearidade enquanto estar no meio pode oferecer o sentido de movimento, pois 

no movimento de ir e vir, a posição do sujeito é sempre no meio do processo 

(Gough, 2007, p. 25). 

Portanto temos de aprender a viver sempre no meio dos processos, e 

aceitar a tensão dos conflitos, das confusões e das possibilidades que essa 

posição pode proporcionar. Isso nos leva a aceitar a bagunça como estado das 

coisas, e precisamos encontrar formas de atuação para lidar com isso, ao invés 

de tentarmos resolver através da linguagem e das práticas culturais as 

ambiguidades que se apresentam.  

Neste sentido, pesquisar os currículos de várias nações pode desvelar um 

espaço semiótico (ambiência), que privilegia o pensamento nômade sobre o 

pensamento sedentário. Isso seria decorrência das tecnologias cada vez mais 

complexas de informação, comunicação e conhecimento (Gough, 2007, p 14)64.  

A ideia de um plano de imanência pressuposto gera para Gough novas 

questões, como por exemplo como ocorre o avanço intelectual na 

internacionalização do desenvolvimento de currículos? (Gough 2007,15)65   
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Conhecimento e memória 

Ele recupera a informação de Deleuze e Guattari que filosofar é um criar 

conceitos em planos de imanência. Todo conceito é uma multiplicidade finita. O 

conceito de estrangeiro envolve muitos outros conceitos, como diferenças 

étnicas e a divisão do território em países. O conceito contém uma história e uma 

origem. A história transversal de toda uma constelação de conceitos interligada 

dá origem a um único conceito, e essa origem está também interligada à vários 

outros conceitos assemelhados (Gough, 2007, p 7)66. 

Da forma que Gough interpreta Deleuze e Guattari, a proposição de que 

todo conceito tem uma história e uma origem que inclui também suas qualidades 

para além de um contexto sócio histórico o torna atemporal. Todo conceito 

possui seu próprio campo de imanência, um campo pré-estabelecido 

pressuposto e contido pelo próprio conceito (Gough, 2007, p.7)67. Esse campo 

está aberto para entendimentos não conceitualizados (Gough, 2007, p.8)68. 

Para Deleuze e Guattari, o plano de imanência é uma imagem que contém 

o conceito e permite que utilizemos esse conceito quando pensamos (Gough, 

2007, p.8)69.  Conceitos são eventos e o plano de imanência é o espaço que 

preserva sua acepção pura. Então a investigação intelectual deve dar conta dos 

planos de imanência dos conceitos que estão utilizando. Assim, uma forma 

conceitual de pensar deve dar conta de suas múltiplas percepções, e dos 

diferentes problemas que pretende investigar dentro do contexto cultural que 

pretende influenciar, e que certamente também exerce influência sobre os 

conceitos utilizados (Gough, 2007, p.10)70.  

 

O próximo artigo é de Stephen Downes, publicado em 2008 no livro 

Media, Knowledge & Education Exploring new Spaces, Relations and Dynamics 

in Digital Media Ecologies, no capítulo intitulado An Introduction to Connective 

Knowledge71.  

O conhecimento conectivo pode ser descrito como o conhecimento que 

pode ser distribuído, pois ele se espalha através de mais de uma entidade. A 

propriedade de uma entidade deve ser apropriada por outra entidade para 
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estarem conectados. O conhecimento que resulta dessas conexões é o 

conhecimento conectivo (Downes, 2008, p.77)72. 

Ambiência de ensino-aprendizagem 

A relação entre duas entidades implica numa interação. Essa relação 

detém uma determinada qualidade. Descreve a propriedade de um objeto, em 

relação a um segundo objeto, mas não informa a maneira que os dois objetos 

interagem. 

O conhecimento conectivo é o conhecimento da forma de interação que 

surge da relação entre esses dois objetos. Se uma pessoa influencia outra nas 

suas escolhas, houve interação e foi estabelecida uma conexão. Esta conexão 

pode ser reconhecida como parte de um modelo de interação entre essas 

pessoas (Downes, 2008, p 77)73.    

Metodologia de articulação dos códigos 

A interpretação das conexões é chamada por Downes de emergência. 

Podemos pensar um grupo de conexões que ligam um grupo de entidades como 

um todo distinto. O que se observa nesse grupo pode ser chamado de fenômeno 

emergente. Não são as propriedades individuais que se sobressaem, mas é o 

conjunto de interações que aparece. Podemos interpretar esse conjunto de 

interações como um todo (Downes, 2008, p.79). Um exemplo seriam os pixels 

que formam uma imagem numa tela de televisão74.  Portanto a emergência será 

sempre resultado de nossa interpretação (Downes, 2008, p.79). As entidades 

não são reais, mas apenas uma forma de podermos pensar e nos referir a elas 

(Downes, 2008, p.80)75. Nosso conhecimento consiste de interpretações de 

percepções, que são distintas da realidade física que as causaram. Assim 

podemos dizer que essas interpretações são construídas como resultado de um 

processo cognitivo. As inferências são a manipulação abstrata de pequenos 

pedaços de conhecimento, que produzem novos pedaços de conhecimento. 

Caso nossas inferências estejam corretas, nossas percepções subsequentes 

vão confirmar aquilo que postulamos (Downes, 2008, p.81)76 .  

Portanto nossas inferências são baseadas em saliência, que permitem 

que façamos escolhas que são úteis, e ignoramos o resto. Este não é geralmente 

um processo consciente. Muitas vezes são decorrência de nossas reações 
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inatas ou mesmo da memória de expectativas vivenciadas no passado (Downes, 

2008, pgs.81,82)77. Esse processo de inferência é conhecido na filosofia empírica 

como associacionismo. Duas coisas se tornam associadas por similaridade. Nas 

conexões, esse tipo de similaridade pode não estar evidente, mas podemos 

postular que quando duas entidades são formadas por conexões entre o mesmo 

grupo de entidades, elas são similares. E podemos também afirmar que duas 

entidades são compostas de conexões similares quando elas compartilham 

grupos similares de entidades (Downes, 2008, pgs.81,82)78. 

Então podemos dizer que o conhecimento distribuído é o conceito central 

do conhecimento conectivo. O que cria um partido político, uma corporação ou 

uma universidade são as conexões entre as pessoas. Esse conceito tem assim 

uma forma nebulosa (Downes, 2008, pgs.85)79. Então podemos afirmar que 

todas as entidades existentes são entidades distribuídas, e que isso só pode 

existir devido a possibilidade de reversibilidade. Toda entidade é composta de 

outras entidades, mas as propriedades da entidade maior não são o reflexo das 

entidades menores, mas propriedades novas, exclusivas da formação desse 

conjunto (Downes, 2008, pgs.85)80. Quando o sentido das palavras é distribuído, 

a base de seus significados é fundida. Assim, seguindo o pensamento de 

Wittgenstein, Downes acredita que uma linguagem só existe enquanto resultado 

de atos de comunicação. O significado dos signos depende da sua utilização 

(Downes, 2008, pgs.86,87,88)81.   

Downes também acredita que a linguagem é um fenômeno social e ao 

mesmo tempo um fenômeno mental e nos termos propostos, são entidades 

intercambiáveis. O significado enquanto um fenômeno emergente, tanto 

socialmente quanto como operação neural se comportam da mesma forma e 

nascem de conexões entre entidades menores. Socialmente estas entidades 

seriam as pessoas que falam, e mentalmente seriam os neurônios e as 

estruturas subsimbólicas(Downes, 2008, p. 89) 82.  

 

O conhecimento social está para a sociedade como o conhecimento 

pessoal está para o indivíduo. O primeiro é o resultado de conexões entre as 

pessoas e uma propriedade de sua atuação conjunta. Várias das instancias 
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dessas conexões ocorrem e algumas se tornam salientes e são frequentemente 

ativadas através da sua utilização e isso formaria tipos distintos de conhecimento 

(Downes, 2008, pg89)83. As redes seriam interpretações de multivariadas 

conexões que existem no ambiente ou numa sociedade. Elas dependem sempre 

de pontos de vista. E a diferença entre a importância dos nós numa rede, ou da 

distribuição de dinheiro entre as pessoas representa a prevalência de um ou 

poucos pontos de vista sobre os demais. Mas para entendermos como isso pode 

ser, temos de perceber as redes como constructos semânticos cuja organização 

das correspondências é determinada por similaridade e saliência, e não por 

forças neutras epistemológicas da natureza (Downes, 2008, p. 90)84.  

O conhecimento deve ser, portanto uma forma de crença, tanto para o 

indivíduo como para a sociedade. E precisa ser justificado através de um 

processo de verificação e validação, ou no mínimo através da ausência de 

falsificação, conforme afirma Popper (Downes, 2008, p. 91)85. Assim temos níveis 

de conhecimento que afloram a partir de conexões entre estruturas neurais e 

essa estrutura é imersa em novos conceitos e novo conhecimento, 

transformando-se de algo que precisamos utilizar por associação em alguma 

coisa naturalizada, que utilizamos sem pensar. Só depende do sucesso obtido 

ao utilizarmos essas estruturas. Podemos comparar isso ao modelo cognitivista 

de conhecimento, que postula que quando as justificativas estão presentes, 

sabemos que conhecemos algo, que seu sentido não será modificado ao longo 

da vida (Downes, 2008, p. 92)86 . O conhecimento público é a representação 

explicita do conhecimento social através da linguagem ou concretizada de outra 

forma (como sentimentos). O conhecimento público é o que as pessoas 

acreditam que é o próprio conhecimento. É o que se ensina e se passa de 

geração em geração (Downes, 2008, p. 92)87.  Mas a mera comunicação de 

conhecimento privado no domínio público não o converte automaticamente em 

conhecimento público. Isso precisa ser interpretado e reconhecido como 

conhecimento público. Para acontecer, é necessário uma série de enunciados 

que se tornam parte da comunicação e das interações socializadas numa rede. 

Então esse padrão de comunicação precisa ser reconhecido por um grupo como 

sendo uma forma relevante de organização da comunicação que influencia o 

comportamento da sociedade como um todo (Downes, 2008, p. 93)88 . A 
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interação numa comunidade é um alinhamento entre algumas partes do 

conhecimento pessoal com o conhecimento público, e sua imersão produz a 

saliência de determinados enunciados e de certas práticas, promovendo o 

desenvolvimento de estruturas correspondentes nas mentes das pessoas. Se 

essas estruturas forem similares aquelas organizações neurais e mentais 

preexistentes, elas permitem a aquisição individual aumentando sua importância 

e relevância social (Downes, 2008, p. 93)89. O conhecimento é um fenômeno em 

rede, e saber alguma coisa é pensar alguma coisa organizado de determinada 

maneira.  

Assim, aprender é adquirir padrões. Isso é verdadeiro tanto para o 

indivíduo quanto para uma comunidade. Mas a mera organização ainda não é 

suficiente para determinar a diferença entre o bom ou o falso conhecimento 

(Downes, 2008, p. 94)90. Então através de processos de verificação e validação 

percebidos originalmente por Carnap, podemos finalmente obter uma evidencia 

total sobre alguma coisa. O conhecimento conectivo é baseado em mecanismos 

similares. É importante reconhecer que no fundo uma estrutura de conexões é 

uma interpretação artificial da realidade, até porque ainda não dispomos de uma 

ciência que explique a semântica de uma rede (Downes, 2008, pgs 95,96)91. 

Então através de uma rede que não sofre limitações ou constrangimentos sociais 

é possível distribuir rapidamente a informação para ser validada por outros 

pontos de vista, como ocorre por exemplo na Wikipedia. Mesmo informação 

advinda de um ponto da rede com poucas conexões gerais tem a oportunidade 

de ser aceito publicamente, e não ser impedida de ser distribuída publicamente 

como acontece quando na rede existem nós tão fortemente conectados que 

atuam como barreiras para novas informações (Downes, 2008, pgs. 97,98)92.  

Para Downes, alguns critérios determinam a diferença da sua proposta. A 

diversidade é o primeiro, no sentido de saber se o processo incluiu diversos e 

múltiplos pontos de vista, permitindo que pessoas que interpretam algo a partir 

de determinados postulados possam interagir com pessoas que interpretam a 

mesma coisa a partir de postulados diferentes. A autonomia é o segundo critério, 

no sentido de garantir que os pontos de vistas diversos sejam aceitos nas 

interações. O terceiro critério é o da própria interatividade, que permitirá 

ultrapassar uma simples agregação do conhecimento do conhecimento adotado, 
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através de reflexão e discussão. O quarto critério seria a abertura da rede, que 

permitiria que o conhecimento realmente pudesse fluir sem censura através dela 

toda, de forma a receber contribuições de todos os lados (Downes, 2008, pgs. 

99,100)93.          

 

O próximo artigo consultado teve grande sucesso na comunidade de 

educação a distância, talvez justamente pela revista cientifica que foi publicado, 

talvez pela síntese que conseguiu expressar. Dave Cormier publicou em 2008 

Rhizomatic Education: Community as Curriculum 94 

Sociedade e cultura 

O conceito de conhecimento é líquido e está sujeito a influencias 

sociohistorica, como proposto por Hornton e Freire (1990): Se o ato de conhecer 

possui historicidade, então o conhecimento de hoje sobre algo não é 

necessariamente o mesmo amanhã. O conhecimento é alterado na medida em 

que a realidade também se move e muda.... Não é algo estabilizado, 

imobilizado95. Em inglês, a própria palavra “conhecer” tem múltiplas origens e a 

combinação dessas origens sugerem diversos relacionamentos sociopolíticos. 

Para Cormier (2008) o conhecimento representa diversas posições a partir das 

quais as pessoas criam o sentido para suas visões de mundo, e constroem seus 

conceitos de agenciamento e de possibilidades do fazer96.   

Conhecimento e memória 

O conhecimento é um fruto de uma negociação, como pensam os 

socioconstrutivistas e a pedagogia conectivista. O processo de aprendizagem é 

um processo de negociação. Mas nenhuma dessas propostas permitem que o 

processo de ensino-aprendizagem exista no mundo não conectado. As duas 

correntes partem do pressuposto que o processo de aprendizagem é orgânico, 

mas que o conhecimento, aquilo que deve ser aprendido, é algo que deve ser 

verificado de forma independente de uma maneira que ainda está limitada por 

um início e um fim, e determinado por um currículo (Cormier, 2008, p 101)97.  

A informação é a base do conhecimento, da forma que está presente em 

qualquer apostila de ensino. É um modelo não rizomático, onde especialistas 
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traduzem a informação em conhecimento através de processos de validação 

assentados em conhecimento preexistente (Cormier, 2008, p 101)98.  

Ambiência de ensino-aprendizagem 

No modelo rizomático de aprendizagem, o currículo não é dirigido por 

contribuições de especialistas, mas construído e negociado em tempo real por 

aqueles que participam do processo. Essa comunidade de ensino– 

aprendizagem atua como currículo, construindo e reconstruindo 

espontaneamente ela mesma e ao mesmo tempo o objeto de conhecimento, da 

mesma forma que um rizoma responde às mudanças no meio ambiente. 

Com esse modelo a comunidade pode construir um modelo de educação 

flexível para permitir que o conhecimento se desenvolva e se modifique de 

acordo com mapas de conhecimento contextualizado (Cormier, 2008, p 103)99.   

O currículo vivo de uma comunidade ativa é sempre um mapa que pode 

ser destacado, conectado, reversível, modificável e possui múltiplas 

possibilidades de entrada e de saída.  

Interatividade entre professor-aluno 

Na Universidade de Regina (Canadá) o curso de tecnologia educacional 

promoveu um exemplo de como a negociação e a aprendizagem social podem 

influenciar a relação de aprendizagem. O currículo nasceu do próprio 

conhecimento prévio dos alunos, que através de negociações mapearam suas 

redes internas de comunicação de seu campo de estudo, criando uma estrutura 

rizomática. Essa estrutura ideal é muito difícil de ser replicada em todos os 

ambientes, mas indica as possibilidades que podem ser alcançadas com um 

modelo rizomático (Cormier, 2008, p.104) 100.  

Esse grupo de alunos combinou o conhecimento anotado em seus blogs 

com as indicações dadas pelo professor. Além disso, houve uma conversa com 

pessoas interligadas a uma rede profissional, que trabalhava com a matéria. 

(Cormier, 2008, p.104)101  
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Metodologia de articulação dos códigos 

Os currículos tradicionais são baseados em conhecimentos aceitos há 

muito tempo e os especialistas nas matérias são aqueles que apenas 

corroboram aquilo que está dado. Os novos conceitos em tecnologia, física ou 

cultura moderna não conseguem ser comparados com os postulados 

tradicionais. 

Como não há medidas que permitam a validação do que é falso ou 

verdadeiro, a identificação do que é conhecimento válido se torna uma tarefa 

difícil. No sentido da inovação e da criatividade, o conhecimento é um processo 

em curso, e o conhecimento passa a ser fruto do processo de negociação. 

A construção do conhecimento colaborativo também pode acontecer nas 

áreas onde o conhecimento está codificado de forma a se tornar tradição. As 

práticas de aprendizagem socioculturais permitem um discurso rizomático à 

descoberta do conhecimento. Neste sentido, a prática do grupo pode estabelecer 

cânones próprios que visam inclusive renegociar o que é qualificado como 

conhecimento (Cormier, 2008, p. 108)102   

 

O próximo artigo é de Nathan D, Brubaker, publicado em 2010, intitulado 

Negotiating Authority by Designing Individualized Grading Contracts. É um 

estudo sobre a possibilidade de se negociar com os alunos as notas conferidas 

pelo professor, a partir das metas estabelecidas pelos alunos de pedagogia para 

suas aquisições de conhecimento103.  

Sociedade e cultura 

A negociação da autoridade na relação de ensino - aprendizagem é um 

processo multifacetado de barganhas individuais sobre o direito de mandar e o 

direito de acreditar. É necessário a criação de regras para os processos de 

fornecer instruções, tomar decisões e estabelecer regras coercitivas, que fazem 

parte da tarefa de ensinar (Brubaker, 2010, p. 257)104.105  

Interatividade entre professor-aluno 

Com a proposta de que as notas de avaliação seriam negociadas, os 

alunos entenderam que todo tipo de opção estava aberta. Assim eles podiam 

escolher o que fazer com a disciplina, o quanto saber da disciplina, e como 
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aprender a disciplina, de uma forma coletiva ou individual. Não havia uma 

solução única, mas um processo de encontrar muitas soluções (Brubaker, 2010, 

p. 260)106.   

Muitos alunos modificaram sua proposta inicial, principalmente sobre a 

regra de frequência mínima obrigatória. Muitos preferiram seguir as regras de 

frequência que eram aceitas nos demais cursos (Brubaker, 2010, p. 261)107 . 

A negociação das metas de aprendizagem e aquisição de conhecimento 

ofereceram uma reconhecida oportunidade dos alunos assumirem a 

responsabilidade por seu desempenho escolar, e gerou motivação para que eles 

se empenhassem em alcançar as próprias metas. Os alunos também 

perceberam que estavam buscando um conhecimento mais pertinente às suas 

curiosidades intelectuais (Brubraker, 2010, p.262)108  

 

Metodologia de articulação dos códigos 

O processo de individualizar os contratos de avaliação e notas foi a 

componente central dessa experiencia.  Brubaker listou uma série de elementos 

que ele considerava importantes para essa negociação. Na ementa da disciplina 

ele delineou uma proposta com cinco componentes que deveriam compor o 

contrato: as opções de atividades, a quantidade e qualidade das expectativas, 

as formas de documentação do processo, a escala de notas e indicações de 

como negociar (Brubaker, 2010, p.258)109.    

Avaliação da fruição 

Segundo Brubaker, essa é uma forma válida de negociar a autoridade em 

sala de aula. Encorajar os alunos a tomar suas próprias decisões a respeito 

daquilo que querem aprender, incentiva o compromisso com a aprendizagem e 

faz com que todos se dediquem a projetos próprios. Dessa forma a relação de 

autoridade é compartilhada pelo empenho colaborativo que surge no sentido de 

permitir que todos alcancem suas metas (Brubaker, 2010, p.264)110. 

Reconstruindo as relações de autoridade em sala de aula, todas as 

relações se tornaram colaborativas. Quando o aluno tem de pensar e decidir por 

si mesmo, as disputas diminuem e a interação entre eles aumenta. Alguns alunos 

preferiram seguir a lei do menor esforço e negociar contratos onde eram 
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obrigados a uma baixa aquisição de conhecimento e domínio da disciplina. Mas 

a maioria preferiu aproveitar a oportunidade de comandar sua experiência de 

ensino- aprendizagem, inclusive no sentido de utilizar a técnica em suas futuras 

salas de aula (Brubaker, 2010, p. 265)111.  

 

Passamos agora ao artigo de Adam Webb de 2011, intitulado 

Rhizomatics: Following the roots in writing and research heuristics, que informa 

sobre métodos de investigação com propostas rizomáticas 112 . 

Sociedade e cultura 

Webb começa narrando o fato que num estudo de 2009, 60% dos alunos 

da Inglaterra e Escócia acreditam que os computadores permitem que eles 

sejam mais criativos, concentrados e assim se sentem encorajados a escrever 

mais. Também revelam as pesquisas que 93% dos jovens adultos e 

adolescentes participem de alguma rede social (Webb, 2011, p.5)113.   

Citando outro estudo, 57% dos alunos disseram que quando utilizam 

computadores, editam e revisam seus textos (Webb, 2010, p. 5). Por outro lado, 

73% dos adolescentes afirmam que usar a Internet não promove diferença na 

escrita produzida na escola (Webb, 2011, p.10)114.  

Ele leu o artigo de Dave Cormier (2008) e deduziu que como a prática 

rizomática de pesquisa e escrita atende ao propósito de encorajar a exploração 

das diferentes perspectivas de uma questão, e também todo tipo de 

conectividade social, resolveu criar o conceito de “nectworks” para identificar os 

trabalhos realizados a partir da conectividade (Webb, 2011, p.4)115 .   

Ambiência de ensino-aprendizagem 

O chamado para a ação é feito através de perguntas sobre questões, 

problemas ou tópicos para eliciar pesquisas que vão comprovar se as questões 

foram compreendidas pelos alunos. Na proposta rizomática, não basta apenas 

que o aluno responda por exemplo, o que aconteceu em determinado lugar numa 

data específica, mas também seus comentários sobre a situação (Webb, 2011, 

p.12)116. 

Webb propõe utilizar um guia de pesquisa apresentado pelo professor, 

para analisar, resumir e interpretar o conteúdo, que pode ser a letra de uma 
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música, uma cena de um filme, um trecho de texto de livro, etc. O primeiro passo 

é localizar o conteúdo e proceder a heurística sugerida. O segundo passo é 

localizar e descrever a mensagem contida no material encontrado. O terceiro 

passo é formular perguntas para nortear a pesquisa do aluno. O quarto passo é 

buscar respostas para a pesquisa e analisa-las, e finalmente o último passo é 

escrever uma conclusão (Webb, 2011, p. 13) 117.  

Após a ação é proposta uma fase de interação. Aqui os alunos buscam 

se relacionar com outros alunos com pesquisas assemelhadas, bem como 

pessoas da comunidade que podem trazer outros pontos de vista ao assunto. A 

diferença para o momento inicial da ação, é que agora deve ser discutido quem 

disse o que sobre o conteúdo inicial coletado por cada um (Webb, 2011, p. 14)118.   

Em seguida vem a fase de introspecção, que neste caso faz com que o 

pesquisador – escritor, o aluno, tem de identificar e demonstrar como pensa ou 

sente pessoalmente sobre o conteúdo original (Webb, 2011, p.14)119.    

Por fim, há uma apresentação geral dos trabalhos, quando os alunos 

podem apreender os diversos pontos de vista estruturados pelos demais, e 

assim fazer reflexões mais abrangentes do que as iniciais, desenvolvidas no 

âmbito do próprio trabalho (Webb, 2011, p. 15)120.  

Interatividade entre professor-aluno 

A atuação do professor é dar suporte às atividades desenvolvidas pelos 

alunos. O sentido maior da atuação é estimular os alunos a perceberem como 

suas pesquisas e conclusões ajudam a formar seu conhecimento e podem ser 

úteis à comunidade que vivem (Webb, 2011, p.18)121.   

Também é esperado que o professor conheça as teorias a respeito 

daquilo que se está pesquisando. As teorias podem ser apresentadas em aulas 

preparatórias à pesquisa, ou durante a própria pesquisa para facilitar as buscas 

dos alunos. Webb desenvolveu algumas premissas que servem para o professor 

se preparar na própria escolha das teorias que poderá apresentar (Webb, 2011, 

p. 20)122  
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Metodologia de articulação dos códigos 

Nesse caso específico, a metodologia de articulação dos códigos já está 

contida nas especificações de atuação que Webb propõe para o relacionamento 

professor-aluno. Devemos apenas anotar que a metodologia se desenvolve na 

forma de processo, com mapeamento do conhecimento e multiplicidade de 

pontos de vista, conforme proposto por Cormier (2008).  

Avaliação da fruição 

Webb sugere que a avaliação se integre ao processo com uma reflexão 

coletiva que indicaria como a aquisição de conhecimento mudou o conhecimento 

e as pressuposições prévias dos alunos. Isso pode ser acompanhado a partir 

dos escritos nas etapas inicias. Eventualmente os alunos podem propor novas 

teorias. 

Ele percebe que todo o processo inclui uma discussão recorrente das 

suas etapas. Mas também conclui que nem tudo depende de tecnologias, pois a 

aprendizagem das estratégias de pesquisar e escrever são mais importantes do 

que o conteúdo coletado na Internet.  

Como sua proposta original era criar uma heurística, ficam os passos 

organizados a seguir: 

Buscar uma noção geral do conhecimento a ser adquirido. 

Organizar suposições – hipóteses – que podem ser comprovadas. 

Construir generalizações sobre o material pesquisado. 

Conceitualizar através da escrita o que foi percebido. 

Refletir sobre os trabalhos apresentados. 

Legitimar os resultados a partir de um processo de interpretação e 

reinterpretação. 

Organizar os resultados de forma que eles façam sentido para a realidade 

dos alunos (Webb, 2011, p. 9)123.       

Webb percebe também que todo esse processo pode provocar mudanças 

no currículo, pois todos vão perceber melhor aquilo que está próximo da 

comunidade, e o que não está. 
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Dois anos depois de seu artigo sobre formas de contratar a avaliação com 

os alunos, Nathan D. Brubaker voltou a publicar suas pesquisas, dessa vez 

trazendo como novidade a mudança de currículo inspirada na negociação da 

avaliação em dois artigos publicados em 2012: Negotiating authority through 

jointly constructing the course curriculum (2012) e Negotiating authority through 

cultivating a classroom community of inquiry (2012b) 124.  

Sociedade e cultura 

Brubaker afirma que entendendo como o papel da autoridade pode ser 

negociado em sala de aula, é possível preparar os professores para práticas 

mais democráticas. Para isso seria necessário a introdução da noção de 

negociação da autoridade nos cursos de pedagogia para uma mudança de 

cultura (Brubaker, 2012, p.3)125.   

Interação na educação 

Para Brubaker, é surpreendente como foi desenvolvida pouca pesquisa 

sobre a relação de autoridade nos cursos de pedagogia e licenciatura (Brubaker, 

2012, p.2) 126.  

Ambiência de ensino-aprendizagem 

Os próprios alunos reagem inicialmente com desconfiança quando o 

protocolo autoritário é quebrado. Acreditam que acontecerão surpresas no 

percurso. Como desde muito cedo estão expostos a regra de autoridade do 

professor, obrigados a responderem da forma esperada que espelha os 

ensinamentos oferecidos a partir da memorização, há um desconforto na 

descoberta da liberdade (Brubaker, 2012, p.16)127 .   

A reconstrução do ambiente convencional de sala de aula através de 

processos coletivos, obrigou os alunos a fazerem concessões e dependerem uns 

dos outros. Os alunos fazem concessões para evitar conflitos, apenas no sentido 

de terminarem o curso (Brubaker, 2012, p.16)128.  

Interatividade entre professor-aluno   

A base da legitimidade mútua do processo aceito é que compartilhar as 

experiencias é uma forma válida para facilitar uma vivência coletiva da 

aprendizagem. A segunda fonte de legitimidade está relacionada com o 
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currículo, pois o processo inteiro foi uma forma de aproximar a relação entre 

professor e alunos. Isso deve contar muito na formação de professores, como 

experiência que pode ser replicada futuramente por eles mesmos no papel de 

mestres. Vários alunos perceberam isso durante o curso. A terceira fonte foi 

justamente o atendimento de interesses individuais que no final permitiram aos 

envolvidos no curso uma aprendizagem mais abrangente sobre o assunto. 

Durante todo o curso, Brubaker insistiu que os alunos precisam estar 

interessados naquilo que estão aprendendo para poderem desfrutar da 

aprendizagem (Brubaker, 2012, pgs 11,12)129.  

Brubaker concede que não é uma tarefa fácil manter o interesse coletivo 

no processo de aprendizagem. Houve um grande esforço por parte dos alunos 

para definirem seus interesses pessoais e suas metas de aprendizagem. O 

hábito de sentar e ouvir uma narrativa é forte e está profundamente instaurado 

na sociedade.  

Finalmente reclamaram que nunca foram obrigados a assumir tanta 

responsabilidade numa sala de aula, o que talvez explique por parte deles o 

conforto com o método autoritário (Brubaker, 2012, pgs 13-15)130. 

Construir as relações de interdependência mútua surgiu nos dados de 

Brubaker como uma prioridade importante no início do semestre. Deve-se 

permitir logo de início um diálogo aberto entre todos, onde cada opinião conta, 

para que haja um bom aproveitamento do curso. Isso leva os alunos a 

assumirem a responsabilidade de desenhar as circunstâncias sociais da turma, 

e também define o discurso comum do grupo. A interação é estimulada através 

de convites ao raciocínio independente, sem nunca haver espaço para respostas 

prontas (Brubaker, 2012b, p. 244)131.    

Evitar respostas prontas diminui a noção de autoridade e a legitimidade 

fornece espaço para surgir o processo de aprendizagem (Brubaker, 2012b, 

p.246) 132.  Também é importante evitar personalizar as questões, e manter o 

foco na resolução dos problemas (Brubaker, 2012b, p. 247)133.  
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Metodologia de articulação dos códigos 

Quando um professor assume o controle tanto do currículo quanto do 

processo de ensino-aprendizagem, ele não apenas é a autoridade, mas exerce 

a autoridade. Por esse motivo Brubaker adotou um modelo com quatro perguntas 

principais que servem para todos os níveis de ensino: O que já sabemos sobre 

o assunto? O que queremos e precisamos descobrir? Como vamos proceder à 

busca? Quando descobrirmos, como vamos conseguir demonstrar o que 

aprendemos a conhecer? (Brubaker, 2012, p. 4) 134. 

Avaliação da fruição 

Apesar dos esforços, Brubaker conclui que os estudantes oferecem 

resistência à desenharem as circunstâncias sociais presentes na sala de aula, 

para definirem sua aprendizagem de forma mais coletiva. Ele considera que 

falhou ao não perceber como a tradição autoritária está profundamente 

enraizada nos hábitos dos discentes, e um semestre apenas não basta para 

mudar isto. (Brubaker, 2012, pgs. 17-18)135. Sugere que esta tarefa é muito 

complexa e, portanto, deve-se começar apenas propondo metas individuais de 

aprendizagem para os alunos, e não metas coletivas (Brubaker, 2012, p.19) 136.   

 

O próximo artigo foi uma descoberta do trabalho de Clarice M. Jordão e 

Francisco Fogaça da Universidade do Paraná.  Descobri o artigo em inglês, e 

depois sua forma original em português, com o título Oaks, reeds, trees and 

rhizomes: paradigms in teacher education que pode ser traduzido como 

“Carvalhos, juncos, árvores e rizomas: paradigmas na educação de professores” 

137 

Sociedade e cultura 

Jordão e Fogaça estabelecem uma correlação entre rizoma, diversidade 

e diferença. Estabelecem que essa diversidade é um objeto epistemológico 

constitutivo, enquanto a diferença é sempre a enunciada. Um rizoma conteria 

sempre relações de diversidade e diferenças, que permitiriam conexões e 

heterogeneidade, desvelando suas semelhanças e diferenças (Jordão & Fogaça, 

2012, p. 500)138.   
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Uma metáfora de Deleuze e Guattari é destacada, que é a comparação 

entre o rizoma e a trama neuronal, que muda de natureza à medida em que 

aumenta suas conexões (Jordão & Fogaça, 2012, p 500)139 Outra qualidade do 

rizoma seria a capacidade de resistir a quebras, rupturas ou ataques, na medida 

em que uma rede rizomática se reconstrói não da mesma forma, mas de uma 

nova forma depois de sofrer uma intempérie (Jordão & Fogaça, 2012, p. 500)140. 

O rizoma deve ser lido como um mapa, sem início nem fim determinados, e não 

se reproduz por mera cópia do já existente, mas por adaptação ao terreno 

percorrido (Jordão & Fogaça, 2012, p. 501)141.  

Conhecimento e memória 

Jordão e Fogaça destacam as diferenças entre as árvores, que segundo 

Deleuze e Guattari nascem sempre de uma unidade que se bifurca, mantendo 

relações biunívocas a partir dessa unidade. Não ocorrem multiplicidades de fato 

(Jordão & Fogaça, 2012, p. 498)142. Há um processo na estrutura rizomática que 

permite a construção de relações, sempre no sentido aditivo: isso e mais isso, e 

mais isso etc. (Jordão & Fogaça, 2012, p. 499)143. 

 

Estabelecida sua presença incipiente no Brasil, encontramos grupos de 

pesquisa com cultura rizomática no artigo de C. Guerin, intitulado Rhizomatic 

research cultures, writing groups and academic researcher identities, de 2013144. 

Neste artigo o mais interessante é seu capítulo sobre a avaliação da fruição. 

Avaliação da fruição 

Os temas que surgiram como resposta aos benefícios da diversidade do 

grupo, foram utilizados como parâmetro para a construção do entendimento de 

como esses elementos podem ser utilizados em benefício de uma rede de 

pesquisa rizomática. Os temas foram o trabalho compartilhado da informação, o 

pensamento crítico, a comunicação para audiências mais amplas, e a conexão 

para uma aprendizagem mais ampla (Guerin, 2013, p. 142)145 . 

Dessa forma foi possível demonstrar aos alunos que eles estavam 

construindo dentro de um contexto multidisciplinar, um sentido de competência 

para atuarem dentro deste contexto. Suas identidades passaram a ser 
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adaptadas para atuarem dentro desse contexto rizomático (Guerin, 2013, p. 

142)146.  

As oportunidades de atuarem interdisciplinarmente permitiu a aquisição 

de conhecimento novo, e ao mesmo tempo trouxe um pensamento crítico a 

respeito do conhecimento na área original de atuação. Mas isso requer uma 

flexibilidade mental e social para descobrir as conexões entre as diversas áreas 

do conhecimento (Guerin, 2013, p. 143)147. A homogeneidade presente nas áreas 

estabelecidas do conhecimento, cede lugar a um processo de aprendizagem 

constante na cultura rizomática. Isto permite que haja espaço para contribuições 

individuais que preenchem as lacunas que surgem durante o processo (Guerin, 

2013, p. 144)148.    

 

Ainda em 2013, encontramos no livro Open Education 2030 Contribution 

to the JRC-IPTS Call for Vision Papers Part III: Higher Education,149 um artigo de 

Hamann, Musekamp e Staemmler com um resumo dos primeiros 15 anos da 

Open University of Europe150. O livro convida vários pensadores europeus a 

tentarem imaginar o que será a educação na Europa em 2030. Esse artigo em 

especial chamou atenção por fornecer uma visão rizomática, sem aludir 

abertamente a Deleuze e Guattari. 

Sociedade e cultura 

As análises dos processos de aprendizagem permitiram aos autores 

verificar que hoje em dia os alunos não aprendem apenas em função dos 

certificados oficiais. Daí a importância em oferecer contextos contemporâneos 

para que os projetos de aprendizagem fossem realmente significativos (Hamann, 

Musekamp e Staemmler, 2013, p.16)151 Surge a preocupação com a diversidade, 

mas também com a equidade (Hamann, Musekamp e Staemmler, 2013, 

pgs.16,18)152.   

Conhecimento e memória  

De acordo com o desenvolvimento das pesquisas analíticas através de 

dados de aprendizagem, os autores acreditam que em breve poderemos medir 

o conhecimento da mesma forma que sabemos a distância entre os planetas. 

Mas entendem que isto amedronta as pessoas, zelosas de perderem suas 
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identidades individuais para se tornarem parte de uma engrenagem mecanizada 

(Hamann, Musekamp e Staemmler, 2013, p. 20)153 .  

Interatividade entre professor-aluno  

Foram convocados professores aposentados para atuarem como 

mentores nos mais diversos processos de aprendizagem, incluindo projetos com 

crianças, com estudantes universitários e até mesmo com gerentes de projetos 

profissionais. Com o desenvolvimento profissional dos estudantes, logo muitos 

que antes atuavam como alunos, passaram a ser professores em novos 

contextos (Hamann, Musekamp e Staemmler, 2013, p. 17)154. 

 

No mesmo livro encontramos o artigo de Jim Devine, intitulado 

Reimagining the campus experience in an open hyperconnected world 155. Devine 

percebe oportunidades de compartilhar o conhecimento nem sempre trazem 

apenas benefícios. 

Sociedade e cultura   

Vivemos num mundo de contribuições definidas, não de benefícios 

definidos. Nosso mundo interconectado já provê uma plataforma global para a 

comunicação, o comércio, a inovação e a educação, onde as pessoas podem 

começar a fazer coisas, colaborar com coisas e aprender mais coisas que 

antigamente. Mas essas mudanças significam que cada vez mais o indivíduo 

deve assumir a responsabilidade do fazer. Essa mudança que trouxe a extrema 

individualização ocorreu muito rapidamente, e tem repercussões na educação e 

no mundo do trabalho, com consequências que não são sempre positivas 

(Devine, 2013, p10) 156. 

Na ânsia de desmontar práticas estabelecidas há muito tempo nas 

universidades, incluindo aí o monopólio do que é uma qualificação aceitável, há 

uma pressão para se disseminar o conhecimento através da sociedade para 

proporcionar mais oportunidades de aprendizagem (Devine, 2013, p.10)157. 

Mesmo sendo muito louváveis, esses princípios trazem questões a respeito da 

individualização do ensino, que hoje em dia é possível a partir das novas mídias 

e tecnologias (Devine, 2013, p10)158. Os cursos gratuitos trazem oportunidades 

de colaboração através das redes sociais, e as instituições de ensino estão se 
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esforçando para oferecer cada vez mais estes cursos. Com o aproveitamento de 

créditos de uma instituição para outra, há o risco da criação de um ensino que 

promova uma cultura fragmentada e misturada, que vende a ideia de 

personalização, mas realmente promove a individualização. Sabemos pelos 

dados, que tudo isso não ocorre em benefício dos grupos tradicionalmente 

menos favorecidos na sociedade. (Devine, 2013, p.11) 159   

Ambiência de ensino-aprendizagem 

O que está sendo anunciado como inovação na educação superior, e que 

deve continuar pelos próximos cinco anos, é um enorme processo de 

reengenharia da educação, que deve significar uma ruptura e realinhamento nos 

cânones da universidade. Mas parece difícil que esteja surgindo um novo 

paradigma acadêmico, pois ainda não identificamos todo conhecimento 

necessário para dar conta de uma sociedade globalizada (Devine, 2013, p. 10)160.  

Ainda não sabemos ao certo como lidar com uma educação padronizada 

em termos mundiais, voltada para o desenvolvimento de competências, que 

permita uma grande mobilidade no ambiente de trabalho, pode até mesmo 

diminuir no futuro a importância do ensino universitário (Devine, 2013, p. 11)161.  

Isto pode significar a adoção de novos instrumentos de avaliação como 

portfólios, para refletir tanto o processo de aprendizagem, quanto a própria 

qualidade do conhecimento adquirido. Devine considera o portfólio como uma 

ferramenta principal para o ensino construtivista. Mas isso pode significar uma 

dificuldade temporária para os tutores, na medida em que os novos instrumentos 

de avaliação tenham de conviver com as velhas formas de avaliação (Devine, 

2013, p. 14)162.  

Como percebemos que a universidade tem de se reinventar, o paradigma 

de aprendizagem compartilhada pode se tornar a nova norma, levando aos 

alunos de graduação as práticas comuns de pesquisa da pós-graduação. As 

práticas de ensino construtivistas que sugerem um paradigma de aprendizagem 

através da solução de problemas e tarefas podem substituir as atuais formas de 

ensino (Devine, 2013, p. 13)163   
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Interatividade entre professor-aluno 

Esse tipo de prática de ensino-aprendizagem vem obtendo sucesso num 

pequeno número de instituições, e fornecem um modelo donde podemos já 

perceber os desafios para as demais universidades. Por outro lado, as 

universidades públicas alinhadas ao mundo do trabalho devem estabelecer os 

parâmetros para a educação universitária no futuro (Devine, 2013, p. 14)164 . 

Devemos, porém, estar atentos para a utilização das estatísticas da 

aprendizagem, pois seu excesso pode criar o risco de homogeneizar o 

conhecimento. Isso pode ser talvez minorado a partir da negociação entre alunos 

e professores sobre o que aprender, e o campus servirá mais como espaço de 

interação social, pois as comunidades de aprendizagem deverão ser 

interdisciplinares e ultrapassando suas fronteiras. Os alunos deverão se engajar 

nessas comunidades para alcançarem o conhecimento necessário para 

poderem se incluir no mercado de trabalho. O próprio calendário acadêmico 

deverá ser afetado com essas novas práticas, que em muitos casos deverá 

mesclar o período de estudo, com a prática laboral (Devine, 2013, p. 13)165.     

Metodologia de articulação dos códigos  

Haverá abundantes recursos para as práticas de construção do 

conhecimento, que serão auxiliados por ambientes imersivos que permitirão aos 

alunos adquirirem as habilidades e o conhecimento requerido (Devine, 2013, p. 

15)166. 

Avaliação da fruição 

Os alunos optarão por fazer as provas no seu tempo, e mesmo num local 

de escolha. Mesmo com sistemas mais inteligentes de avaliação, deverão surgir 

empresas de avaliação, na medida em que esse é um serviço que não precisa 

ser vinculado ao corpo docente das universidades (Devine, 2013, p.12)167. 

 

Na busca de um modelo pós-industrial, James Mazoué propõe ainda no 

mesmo livro, uma forma de aprendizagem aberta, no artigo A Postindustrial 

Model of Open Learning.168  
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Sociedade e cultura 

A Comissão Europeia em seu documento de 2011, Joint Research Centre 

Report, The Future of Learning: Preparing for Change, the Commission, apoia o 

modelo para a educação universitária baseado no paradigma de ensino ubíquo 

proporcionado pelas tecnologias de informação e comunicação (Mazoué, 2013, 

p.30)169.    

Esse movimento já começou. Há uma mudança inequívoca em curso, que 

nasce da intuição dos professores das possibilidades de individualizar as 

experiencias de ensino-aprendizagem a partir do uso dessas tecnologias 

(Mazoué, 2013, p.30)170.   

Conhecimento e memória 

Esse movimento utiliza a proposta da taxonomia de Benjamin Bloom, que 

na década de 1980 estudou a eficácia dos modelos de educação. Sua conclusão 

é que a educação de maior eficácia é um modelo que combina uma instrução 

através de tutores que atendem os alunos individualmente, e um sistema de teste 

que afere o domínio do aluno de determinado conhecimento. A ideia inicial de 

Bloom em 1968, eram testes objetivos que deveriam servir para medir o 

conhecimento do aluno. Caso fosse reprovado, ele voltaria a ser auxiliado pelo 

tutor, até finalmente alcançar bom resultado. Bloom conseguiu através de uma 

experiência com classes reais, perceber que o sucesso dessa forma de ensino 

proporcionava uma eficácia muito grande na aquisição de conhecimento 

(Mazoué, 2013, p.28)171.  

Mazoué esclarece que o papel de tutores humanos pode ser cumprido por 

tutores inteligentes cognitivos operados por máquinas. O atendimento individual 

pode se adequar às deficiências do aluno, e num processo de constante 

interação encontrar uma forma eficaz para ensinar aquela pessoa (Mazoué, 

2013, p.28)172. 

Metodologia de articulação dos códigos  

A vantagem daquilo que Mazoué chama de “educação com precisão”, 

sobre os sistemas de ensino tradicionais, é que a metodologia é baseada em 

pesquisa, o ensino individualizado e baseado em competências, pode ser 



169 
 

ofertado para milhares de pessoas simultaneamente e tem excelente relação 

custo-benefício (Mazoué, 2013, p.29)173.  

 

Mas como nem todo futuro é alvissareiro, Sandra Romenska chama 

atenção para os problemas que esta proposta genérica pode causar, em seu 

artigo com título inspirado em filme de bang-bang italiano174 The Good, The Bad 

and The Ugly of the Future of Open Educational Resources in Europe” 175. 

Conhecimento e memória 

Apesar do surgimento de revistas acadêmicas de acesso aberto, a 

maioria dos professores ainda precisam publicar em revistas que pertencem a 

grandes grupos editoriais que não fornecem o acesso gratuito, e cobram caro 

pelo acesso, e às vezes pela própria publicação. A situação é parecida com a 

Europa medieval, quando nas bibliotecas os livros eram presos por correntes às 

estantes. Romenska lembra inclusive o caso de Aaron Swartz, que se suicidou 

em 2012, após ser perseguido pelo FBI, a polícia federal norte americana, por 

ter aberto o conteúdo de 4,8 milhões de artigos acadêmicos protegidos. Ela 

pondera que essa prática de pirataria acadêmica é hoje em dia compartilhada 

por professores, e será prática comum em 2030 (Romenska, 2013, p.38)176. Isso 

é feio. 

Metodologia de articulação dos códigos 

Romenska percebe que empresas voltadas para a popularização de 

serviços, como a empresa aérea de passagens baratas Ryan Air, abriu uma 

chamada Ryanair University, que utiliza recursos educacionais abertos sob a 

licença Creative Commons (Romenska, 2013, p.38)177 para proporcionar aos 

seus empregados ou candidatos a empregos um conhecimento universitário 

antes inacessível. A companhia aérea foi a primeira empresa a perceber que 

jovens saídos do ensino médio ou pessoas acima de 60 anos sem formação 

atualizada, poderiam se beneficiar de um conhecimento universitário específico 

para o seu nicho do mercado de trabalho (Romenska, 2013, p.39)178. O problema 

é que a empresa tirou da sua universidade tudo aquilo que considerava 

desnecessário para a educação superior, incluindo aí professores, sede e o 

ensino de habilidades de refletir e analisar resultados de pesquisa. Todo 
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conteúdo é copiado de repositórios de recursos educacionais abertos, 

cuidadosamente aferidos por seus advogados para não infringirem a licença de 

uso original, e há um custo, barato, para seus alunos. Esse conhecimento é 

fragmentado em pequenos pedaços que os alunos escolhem cursar e dessa 

forma construir seus currículos individuais. 

Os alunos acessam o conteúdo de casa, e são avaliados por testes de 

múltipla escolha, realizados de forma presencial. O mais divertido, é que esses 

locais de teste presenciais estão em locais que só podem ser acessados através 

de passagens aéreas compradas da própria Ryan Air. Isso é mau (Romenska, 

2013, p.39)179.     

 

Este quadro estará perto de se tornar realidade, na medida em que os 

modelos de educação do futuro venham ser cada vez mais automatizados. 

Sophie Touzé e Frederik Truyen em To openly learn where no one has learned 

before: hybrid learning spaces as a model of future learning, discutem esse 

futuro.180 

Sociedade e cultura 

As interações com os objetos no futuro próximo deverão fazer parte da 

história de vida das pessoas. Os bancos de dados conseguirão traçar toda 

interação do ser humano na vida real, criando um personagem de cada um de 

nós num plano de realidade cibernética.  

Isto, porém só será possível, dizem os autores, quando cada um de nós 

corresponder a um número individual que deverá indexar toda a humanidade. 

Assim, para Touzé e Truyen, quanto mais a rede capturar as pessoas, mais 

importante serão os movimentos de extrema individualização. 

Os nós da rede tenderão a crescer em tamanho, significando que alguns 

deles serão obrigatórios para a vida de milhões de pessoas na rede. Esses nós 

crescerão da quantidade de interações com o mundo que faremos através deles, 

criando uma nova forma de valor (Touzé, Truyen, 2013, p.42)181.  
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Conhecimento e memória  

Os MOOCs (massive open online courses) serão a realidade da oferta de 

ensino. A maior parte das atividades de ensino-aprendizagem serão no futuro de 

2030 autoexplicativas e amigáveis aos usuários. Um exemplo atual são os 

programas de tratamento de imagem nos telefones celulares, que sem nenhum 

grande esforço permitem que as pessoas melhorem muito suas fotos amadoras. 

Em outras palavras, os programas de ensino estarão facilitando a aprendizagem 

sem necessidade real de reflexão nem critica (Touzé, Truyen, 2013, p.43)182.    

Interação na educação 

As malversações das propostas de ensino-aprendizagem não parecem 

perceber de fato o que deverá estar acontecendo quando interagimos com 

objetos dotados de inteligência artificial. A aprendizagem será imperativa, 

segundo Touzé e Truyen, pois o pressuposto de interação com esses objetos vai 

requerer aprendizagem. Aquilo que hoje aprendemos tacitamente, deverá 

requerer mais disciplina, porque toda interação irá criar valor, e desta forma, 

aprender a criar este valor será parte importante da aprendizagem (Touzé, 

Truyen, 2013, p.43)183.  

Ambiência de ensino-aprendizagem 

Para Touzé e Truyen, a ambiência de ensino-aprendizagem do futuro 

deverá conter inteligência para proporcionar objetos de aprendizagem que 

permitirão o compartilhamento entre professor e alunos. Numa sociedade do 

conhecimento, a maior parte dos empregos será voltada ao conhecimento. Mas 

mesmo numa sociedade com maioria do ensino ofertado pela Internet, e 

aprendido no espaço de trabalho, ainda haverá lugar para instituições dedicadas 

ao ensino acadêmico. Os autores acreditam que em 2030, as pessoas deverão 

lidar com a informação virtual, e proveniente de realidade virtual, como planos 

diferentes e justapostos da realidade (Touzé, Truyen, 2013, p.44)184.      

Metodologia de articulação dos códigos 

Touzé e Truyen acreditam que os 4 C da aprendizagem; pensamento 

crítico e resolução de problemas, colaboração, criatividade e comunicação, 

serão as habilidades necessárias num mundo de constante evolução. A adoção 

dos 4C pode preparar os estudantes para uma economia criativa no futuro 

(Touzé, Truyen, 2013, p.44)185. 
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Percebemos também no mesmo livro, que a abordagem rizomática 

assume propostas práticas com nomes diferentes: aprendizagem simbiótica ou 

pedagogia da simultaneidade. Nos artigos apresentados no mesmo livro por 

Olav Eikeland186 e por Pekka Ihanainen e Michael Sean Gallagher187, as 

propostas de praticar os postulados iniciais da abordagem rizomática de Deleuze 

e Guattari, perdem sua origem e se tornam métodos de organização para as 

atividades de ensino-aprendizagem que podem ser replicados em sala de aula, 

e na rede. 

 

Então surgiu o mais improvável artigo de todo o escopo, mas de um valor 

inestimável para a compreensão da pesquisa e metanálise desenvolvida. Seyed 

Mahdi Sajjadi, da Universidade Tarbiat Modares de Teerã, resolveu questionar 

se a educação religiosa pode ser rizomática188. 

Sociedade e cultura 

Sajjadi compara os pressupostos epistemológicos entre a educação 

religiosa e a educação rizomática. Ele não trabalha exclusivamente com os 

conceitos de divino e das pressuposições metafísicas de uma religião específica, 

mas de todas as religiões majoritárias (Sajjadi, 2014, p.42)189. Sajjadi percebe 

que a proposta rizomática propõe um conflito com a estrutura de árvore, com um 

início e unicidade bem desenhada. Assim, pensar uma forma rizomática de 

ensino-aprendizagem para a religião parece sem sentido (Sajjadi, 2014, p. 5)190. 

Metodologia de articulação dos códigos 

Como a abordagem rizomática não considera o dualismo uma proposta 

válida, todos aqueles que acreditam em transcendência, e Sajjadi cita Kant como 

exemplo, mantém o dualismo para conseguirem estabelecer uma representação 

na relação sujeito-objeto (Sajjadi, 2014, p.43)191 . Ele acredita que Deleuze 

estava preocupado em desarticular o dualismo para poder desacreditar toda 

metafísica que pudesse tentar provar a existência de Deus. Dessa forma, a 

abordagem rizomática em relação a verdade e ao conhecimento não alcançaria 

nunca uma meta (espiritual), fora da mente humana (Sajjadi, 2014, p. 43)192. 
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Preferimos comentar essa conclusão mais a frente, e por hora 

apresentamos outro artigo de 2014, de Thomas Cochrane et al., intitulado 

Designing transformative learning environments193. 

Sociedade e cultura 

Cochrane et al. investigaram a relevância dos conceitos de comunidades 

de aprendizagem, aprendizagem rizomática, eventos eliciadores, e o papel da 

tecnologia na tarefa de redesenhar os ambientes virtuais de aprendizagem para 

permitir maior incidência de criatividade. O ensino seria uma ciência do design, 

e isto poderia incluir o design de planos de aula colaborativos, facilitados através 

da tecnologia. Com o avanço da ubiquidade no acesso às redes sociais, 

percebido através do crescente número de acessos à Internet com telefones 

celulares, muito deve ser pensado e pesquisado no sentido de incluir os celulares 

nos processos de ensino-aprendizagem (Cochrane et al., 2014, p. 30) 194 . 

Conhecimento e memória 

Eles resgatam uma proposta de modelo de tecnologia educacional, que é 

conhecido por SAMR, que é acrônimo para substituir, aumentar, modificar e 

redefinir, proposto por Puentedura. Segundo o modelo, uma nova tecnologia 

começa por replicar a forma tradicional de ensino, substituindo-a. Em seguida, 

há uma potencialização da forma de ensino que é chamada de aumento das 

potencialidades funcionais. Posteriormente há um redesenho da tecnologia para 

alcançar as tarefas significativas do processo, que aqui recebe o nome de 

modificação. Os resultados acabam trazendo novas experiencias que eram 

impossíveis de ser percebidas com as tecnologias anteriores, promovendo uma 

redefinição.  

Com a utilização de telefones celulares, a mobilidade do conteúdo se 

torna um fato, e os aparelhos podem prover novas indicações como por exemplo 

geolocalização, o que sugere uma substituição de equipamentos e mesmo uma 

transformação no processo de ensino-aprendizagem (Cochrane et al., 2014, p. 

32)195.  
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Ambiência de ensino-aprendizagem 

Como os pesquisadores estavam na busca da criatividade no processo 

de aprendizagem, tentaram organizar categorias para classificá-la. Isto para 

poderem pensar no redesenho de ambientes de aprendizagem transformadores, 

que venham justamente dar suporte para as atividades criativas (Cochrane et 

al., 2014, p. 32)196   

Interatividade entre professor-aluno 

Cochrane et al. buscaram o conceito de comunidades de aprendizagem, 

construído sobre as teorias de pedagogia socioculturais, mais especificamente 

na proposta de Vigotski. Neste sentido, perceberam que no contexto da teoria 

proposta, é possível reconceituar o posicionamento clássico entre o professor e 

o aluno em novos ambientes de aprendizagem, para se afastarem do paradigma 

do professor como detentor do saber. Acreditam que é importante criarem um 

ambiente onde uma comunidade que compartilha o interesse por um campo do 

conhecimento, pode proporcionar experiencias mais amplas aos seus 

participantes, intermediadas por professores como especialistas desses 

campos. Mas para essa comunidade se tornar rizomática, é necessário que o 

papel do professor seja de fornecedor de recursos educacionais que eliciem o 

pensamento crítico e criativo, para que seja possível também a inserção dos 

alunos no campo das atividades profissionais ligadas ao conhecimento 

perseguido (Cochrane et al., 2014, p. 31)197 .  

Metodologia de articulação dos códigos 

Os pesquisadores estimularam os alunos através de mensagens 

contendo representações visuais (gráficas), por que infográficos podem ser 

muito úteis na representação do conteúdo e da lógica do conhecimento. Dessa 

forma, a resposta (feedback) dada também através desse tipo de síntese, 

permitiria uma troca efetiva de compreensões, que visa facilitar principalmente a 

aprendizagem dos calouros. Mantendo a necessidade de trocas constantes de 

mensagens, os tradicionais trabalhos finais de curso foram substituídos por um 

processo de aquisição permanente do conhecimento (Cochrane, Antonczak & 

Guinibert, 2014, p 34)198.  

Na experiencia observada, foram criados grupos no Google + para manter 

toda a comunidade interligada (Cochrane,Antonczak & Guinibert, 2014, p. 34) 199.  
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Avaliação da fruição 

Segundo Cochrane et al., a emergência dos telefones celulares 

interconectados pode ser pensada como tão revolucionária como a invenção da 

imprensa. Mas é necessário considerar que cada comunidade de aprendizagem 

representa um desafio diferente no desenho de seus ambientes específicos, que 

devem levar em conta não apenas a qualidade de acesso à Internet, mas 

também o custo de acesso (Cochrane et al., 2014, p. 39)200.  

Encontramos então uma boa surpresa, que é a tese de doutorado de 

Luana Pinho de Mesquita sobre A educação permanente em saúde para a 

institucionalização de uma rede-rizoma201, apresentada na Universidade de São 

Paulo em 2016. Sua tese relata uma experiencia de criação de uma rede 

rizomática para lidar com problemas e soluções factíveis na rede de saúde de 

pequenas cidades do interior do Brasil. O problema identificado é que as regras 

impostas pela legislação e portarias do Ministério da Saúde, nem sempre podem 

ser cumpridas na realidade, por deficiência de recursos humanos e materiais. 

Isto leva a uma situação necessária de colaboração entre os habitantes de 

cidades vizinhas, para darem conta da saúde de seus habitantes.  

Interação na educação  

Segundo Mesquita, (2016, p. 73), há um estímulo por parte do Ministério 

da Saúde desde 2003, de cooperação entre o ensino e o trabalho. O objetivo é 

melhorar a qualidade da formação dos funcionários, e melhorar a qualidade geral 

do atendimento. Pretende-se integrar as atividades de ensino, serviço e a 

comunidade, através de um projeto de educação continuada para fornecer 

atualizações e treinamentos sobre ações pontuais202.  

Ambiência de ensino-aprendizagem  

Para Mesquita (2016, p. 88), a construção do conhecimento de forma 

colaborativa encontra a timidez daqueles que por muito tempo não puderam ter 

o direito de opinião sobre o serviço, os técnicos do sistema público. Há um hábito 

em culpar o outro pelos problemas gerais, criando forte tendência nas pessoas 

de fugirem a qualquer responsabilidade (Mesquita,2016, p. 88)203. Os problemas 

são reportados burocraticamente através de e-mail, empurrando sua possível 

resolução de um lado para o outro, dentro das normas previstas. 
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Metodologia de articulação dos códigos  

Mesquita (2016, p. 85) relata quando o grupo de pesquisadores chegou à 

região, foram feitas reuniões para explicar o que seria a pesquisa-intervenção 

como proposta de educação permanente. Os funcionários puderam escolher 

suas formas de participação no processo, durante as oportunidades de 

problematização dos efeitos produzidos pela pesquisa-intervenção.  A dinâmica 

de funcionamento do grupo permitiu aos pesquisadores a formulação de 

sínteses nas oficinas de análise coletiva (Mesquita, 2016, p. 85)204. 

Avaliação da fruição 

Mesquita percebeu que hoje em dia, há de se considerar que as redes 

apresentam funcionamento distintos, que ora ensejam desejo de transformação, 

ora preferem manter a tradição (Mesquita, 2016, p. 113).  As redes só se tornam 

rizomáticas quando vários nós se tornam realmente fonte de informação e de 

decisão, caso contrário são apenas galhos e folhas de um tronco bem postado 

(Mesquita, 2016, p. 113) 205.  

 

Oito anos após o artigo original de Cormier (2008), um grupo de 

pesquisadores se reuniu com o apoio do Ministério da Educação da Turquia para 

um primeiro curso MOOC organizado a partir de suas ideias. Essa experiencia é 

relatada no artigo Community Tracking in a cMooc and Nomadic Learner 

Behavior Identification on a Connectivist Rhizomatic, de 2016, assinado por 

Bozkurt et al. 206 incluindo o próprio Cormier.  

Os autores partiram do princípio que é necessário a interação da 

comunidade através de sua presença cognitiva, social e educadora (Bozkurt et 

al., 2016, p. 5)207. Para tanto veicularam um cMOOC proposto por Cormier 

intitulado Rhizomatic Learning: A Practical View também chamado de  

#rhizo15208. O termo “MOOC” (Massive Open Online Course) foi cunhado por 

Dave Cormier (Cormier, 2008) para descrever o curso “Connectivism & 

Connective Knowledge (CCK08) ” apresentado por Siemens e Downes in 2008.  

Em 2011 esse termo foi adotado por Sebastian Thrun para designar seu 

curso sobre Inteligência Artificial, (AI) MOOC que alcançou 160,000 estudantes 
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em 190 países. Há uma diferença entre os dois tipos de oferta de curso. O 

primeiro é chamado hoje de cMOOC, que incluiu regras didáticas a partir do 

conectivismo, enquanto os demais são xMOOC, pois não seguem as regras de 

interação originais (Bozkurt et al., 2016, p. 4). Essa experiencia congregou 

alunos de diversos países, e utilizou a Facebook, o Google + e o Twitter como 

ferramentas de comunicação. As interações foram examinadas por programas 

de análise de dados, que permitiram sua observação (Bozkurt et al., 2016, p. 

10)209. 

Conhecimento e memória 

Essa teoria do conectivismo foi proposta primeiro por George Siemens 

(2004)210. O autor fornece o seguinte resumo da teoria: 

Princípios de conectivismo: 

A aprendizagem e o conhecimento residem na diversidade de opiniões. 

Aprender é um processo de conexão de nós especializados ou fontes de 

informação. 

Aprender pode decorrer de dispositivos não-humanos. 

A capacidade de saber mais é mais crítica do que o que é atualmente 

percebido. 

Nutrir e manter conexões é necessário para facilitar a aprendizagem 

contínua. 

A capacidade de ver conexões entre campos, ideias e conceitos é a 

habilidade principal. 

O conhecimento preciso e atualizado é a intenção de todas as atividades 

de aprendizado conectivista.  

A tomada de decisão é, ela própria, um processo de aprendizagem. 

Escolhendo o que aprender e o significado da informação recebida é visto 

através da lente de uma realidade mutável. Mesmo que hoje existam respostas 

certas, amanhã elas podem estar erradas, devido a alterações no clima da 

informação que afetam a decisão. (Siemens, 2004) 
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O conectivismo é uma extensão do construtivismo adaptado para o 

ambiente digital. Examinando os artigos de Siemens (2004) e Downes (2005) 

percebemos também que muitos postulados podem ter origem também nas 

propostas socioculturais de Paulo Freire, citado por Cormier em seu artigo de 

2008 (Cormier, 2008)211. 

Na experiencia conduzida, os pesquisadores perceberam que os grupos 

na Internet se formam como um enxame de abelhas. Alguns aprendizes são 

“abelhas -rainhas” pois facilitam, amplificam e disseminam as ideias em seus 

subgrupos. Essas abelhas por sua vez também estão conectadas e se 

comunicam, trocando informações. Mas há necessidade de alguma curadoria no 

processo, para que a rede se torne realmente bem fechada, e aumente sua 

conectividade. Dessa forma, Bozkurt et al. (2016, p. 17) perceberam que o 

comportamento nômade proposto por Deleuze e Guattari não acontece na 

individualidade. Há uma formação (antropológica?) natural de grupos para 

alcançarem novos horizontes212.  

Interação na educação 

Bozkurt et al. (2016, p. 6) trabalharam no sentido de investigar a teoria de 

conectivismo proposta por Siemens e desenvolvida por Downes, como uma 

teoria pedagógica válida para a Era Digital. Para os autores, essa teoria 

incorpora várias ideias de outras teorias, como a teoria do caos, da rede, da 

complexidade e da auto-organização.  

A peculiaridade que mais chamou atenção dos pesquisadores durante 

suas pesquisas, foi a presença cognitiva. Utilizando o Twitter como ferramenta 

de apoio de comunicação, eles perceberam que quando um pensamento 

provocativo aparecia na rede, acontecia em seguida uma reação em cadeia. Os 

alunos respondiam às provocações eliciadas por mensagens trocando ideias 

entre eles, até pacificar a questão. Dessa forma, pensamentos individuais 

terminam por se tornar conhecimento coletivo. Muitas vezes esse processo 

incluiu buscas de informação em outras fontes, que eram comparadas entre eles. 

Um ponto que chamou atenção foi que analisando e avaliando as informações, 

os alunos conseguiam elaborar as habilidades necessárias para o 

acompanhamento do curso (Bozkurt et al., 2016, p. 17)213. 
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Interatividade entre professor-aluno 

Como o curso proposto acontecia na rede, uma mensagem de um aluno 

questionou o tempo de postagem de cada nova informação no Twitter. O 

professor facilitador explicou que como havia diferença de horário entre eles, o 

tempo de envio de novas mensagens levava em consideração essas diferenças. 

Outros alunos entraram na discussão e logo o assunto era uma reflexão sobre o 

impacto de horários diferentes das postagens eliciadoras na experiencia 

individual de cada um. A conversa se abriu para novos tópicos, onde foram 

discutidas as diferenças de comunicação síncrona e assíncrona, e ideias 

filosóficas sobre a questão de tempo e espaço (Bozkurt et al., 2016, p. 19)214 .  

Mas de acordo com as análises, a presença do professor foi muito pouco 

observada. Na posição de facilitador, o professor exerceu apenas uma influência 

relativa, pois outros alunos logo contribuíam com novos conhecimentos e assim 

ele se tornava apenas mais um participante. Esse resultado, segundo o grupo 

de pesquisa, foi consequência direta de mensagens não assertivas, mas apenas 

propositivas sobre o próximo passo a seguir (Bozkurt et al., 2016, p.10)215.  

Metodologia de articulação dos códigos 

As interações na rede começaram uma semana antes do curso, e 

perduraram até três semanas depois do término. Foram analisadas 

aproximadamente 20 mil interações que contaram com a participação máxima 

de 403 alunos, e mínima de 205 durante as seis semanas de curso (Bozkurt et 

al., 2016, p. 11)216. 

O efeito mais importante observado, é que existe uma relação direta entre 

o número de participantes do curso e suas interações. Na medida em que alunos 

evadem, aumentam as interações entre aqueles que permanecem (Bozkurt et 

al.,2016, p.15)217.  

O grupo de pesquisa chegou à conclusão que essa forma de MOOC 

consegue detectar a presença do nômade aprendiz proposto por Deleuze e 

Guattari, permite uma abordagem rizomática que está de acordo com as teorias 

do conectivismo, e suas práticas complementam os postulados da teoria 

(Bozkurt et al. 2016, p. 20)218.   
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Avaliação da fruição 

Uma análise geral demonstrou que uma rede conectiva rizomática 

mantém um relacionamento caótico com outras redes de diferentes 

comunidades. No Twitter, as hashtags # permitem também a criação de grupos 

de discussão que outras ideias e conceitos que acontecem em paralelo ao curso. 

Também deve-se notar que a primeira semana do curso é uma semana de 

reconhecimento para o nômade aprendiz, que logo decide se vai ficar ou não 

naquele ambiente (Bozkurt et al. 2016, pgs. 15,16)219 . 

 

O último artigo do escopo para a metanálise é de Karin Murris, que 

discorre sobre a inspiração da famosa escola de Reggio Emilia sobre as 

propostas rizomáticas. Seu artigo Reading two rhizomatic pedagogies 

diffractively through one another: a Reggio inspired philosophy with children for 

the postdevelopmental child de 2017, nos leva ao mundo da criança, uma 

novidade220.  

Sociedade e cultura 

Segundo Murris, as noções de progresso e racionalidade moldaram o 

currículo das crianças. Elas são consideradas a partir do construtivismo, como 

pensadores imaturos que necessitam de intervenções conforme sua idade 

cronológica, para se tornarem seres humanos autônomos. Desde o 

estabelecimento do predomínio do homem branco, heterossexual e fisicamente 

capaz construído pelo período histórico do Humanismo, como medida de 

avaliação do que é normal e natural, que a criança se encontra na posição mais 

baixa dessa hierarquia patriarcal (Murris, 2017, p. 2)221.   

Murris adota o neologismo cunhado por Barad de intra-ação. A intra-ação 

não pressupõe uma existência individualizada, mas uma relação equitativa entre 

sujeitos e objetos, que tem realidade por que se influenciam na relação que são 

propostas entre si. A intra-ação se relaciona com o mundo de forma diferente da 

interação, pois a primeira permite reconhecer que as coisas se afetam 

mutuamente, diferente da interação onde elas mantêm suas qualidades originais 

(Murris, 2017, p.3)222.  
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O pós-humanismo crítico utilizado como instrumento de investigação 

permite um novo imaginário para a definição da pedagogia para além dos atuais 

limites propostos. São os sistemas semióticos que permitem a interpretação do 

mundo e a linguagem assume um papel epistêmico na criação de códigos, 

humanos e não humanos (Murris, 2017, p.3)223.  

Neste sentido, os relacionamentos são necessários para um sujeito se 

tornar singular no sentido ético, e a subjetividade da criança inclui 

relacionamentos com estrelas, animais humanos e não humanos e todas as 

coisas que compõe o mundo material, inclusive os artefatos físicos e culturais 

(Murris, 2017, p.4) 224  Para Deleuze os conceitos são ferramentas e não tijolos, 

que não reduzem o significado em formas apriorísticas (Murris, 2017, p. 16)225  

Conhecimento e memória 

A difração é uma metodologia desenvolvida para avaliação pós 

qualitativa, e pensada a partir da analogia proposta por Karen Barad a partir da 

física quântica. Na leitura de Murris, difração é a mesma coisa que Deleuze 

propôs como como a desterritorialização do conhecimento conceitual. Por 

exemplo, o ato de ler não deve ser predisposto a fazer comparações, mas 

apenas de permitir a emergência de perguntas e questões que se somam às 

respostas formando assim ideias que não precisam ser categorizadas, mas 

fruídas. Sua leitura das propostas pedagógicas rizomáticas não as diferenciam 

nem as sintetizam, mas permite a identificação de planos diversos que se 

justapõe, sem criarem um padrão a ser copiado (Murris, 2017, pgs 5,6)226.   

Interação na educação 

Um rizoma está sempre mudando. Diferente de um sistema de 

pensamento com hierarquia de árvore e sua lógica binária, rizomas são 

imprevisíveis pois estão o tempo todo estabelecendo conexões. A natureza 

rizomática da escola de Reggio Emilia é espelhada nas suas formas de ensinar 

e administrar e esse é o tipo de educação que Murris defende (Murris,2017, 

p.6)227 .    

 Ambiência de ensino-aprendizagem 

O ambiente é o mundo, que é habitado por humanos que interagem com 

coisas. Mas essas coisas na cultura humanista são pensadas como depositárias 
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da reflexão humana. Elas não teriam função, mas de fato, não existe produção 

de conhecimento sem que elas influenciem o pensamento com sua 

materialidade. Abandonando o pensamento binário, percebemos que estamos 

no limiar de uma nova proposta de subjetividade, capaz de repensar as relações 

de poder e hierarquia estabelecidas (Murris, 2017, p. 2) 228.  

Interatividade entre professor-aluno 

É necessário repensar a forma de preparar as aulas e os currículos, e 

romper com as barreiras entre as disciplinas. Por exemplo, quando propomos 

estudar o conceito de animal de estimação, pet, podemos recolher diversos 

conceitos que se sobrepõem , como os conceitos da biologia, da história, 

verificando quando os animais foram domesticados, da antropologia para 

aprender como as várias culturas escolhem seus animais de estimação, da 

política para entendermos quais são as regras sociais para eles, e  estéticas para 

sabermos como os pelos são cortados ou não, ou se os animais são protegidos 

por vestimentas etc. Entender o que é um animal de estimação é diferente do 

que entender os demais animais, e não há apenas uma dimensão para poder 

explicar todo o conceito. Não há uma forma única nem linear preconcebida, e 

isto deve fazer parte de um projeto político (Murris, 2017, p. 16)229.  

Metodologia de articulação dos códigos 

A intra-ação pressupõe intervenções agenciais que são ações de 

delimitação do que são as coisas e quais seus significados. Surge aí a 

responsabilidade ética do educador, como participante da construção do 

conhecimento. É necessário ouvir as inquietações das crianças para que se 

traga respostas às suas curiosidades sobre ideias e conceitos que compõem o 

mundo (Murris, 2017, p.12)230 .  

Murris propõe algumas estratégias didáticas de como o agenciamento da 

delimitação pode operar em algumas situações pedagógicas. Ela entende que é 

importante desenvolver estratégias onde a própria reflexão da criança deve ter 

lugar privilegiado. Sua comunicação deve ser estimulada sempre de forma a 

ouvir os demais, tornando-se assim uma prática inclusiva e democrática (Murris, 

2017, p. 12 a13)231. Defende que não se deve inferir conceitos prontos sobre as 

coisas, mas permitir a construção do conhecimento a partir do percurso próprio 

proposto pelo grupo que está aprendendo.   
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4. Discussão e Metanálise do Material 

 

O escopo de nosso material coletado cobre um período que começa em 

2007 e alcança o ano de 2017. Nesse período a ideia original de Deleuze e 

Guattari alcançou um pequeno grupo de pesquisadores, principalmente do 

Canadá e da Austrália. É interessante notar que foi no Canadá, país bilingue por 

excelência, que a leitura de Deleuze e Guattari alcançou a língua inglesa. Como 

decorrência desse pioneirismo, notamos que foi do Canadá que surgiu a ideia 

dos MOOC, hoje uma realidade ofertada na educação a distância em todo 

mundo. Também salta aos olhos a multiculturalidade tanto do Canadá como da 

Austrália, o que talvez tenha sido terreno fértil para a ideia de rizoma.  

A junção entre a taxionomia de Mizukami e de Azevedo não foram um 

problema para detectarmos material necessário para a metanálise. Ao contrário, 

muitas vezes a justaposição das categorias facilitou a identificação de trechos 

que eventualmente estariam separados caso fossem considerados pertencentes 

a uma ou outra taxionomia exclusivamente. 

A presença da Internet no século XXI é tamanha, que não faz mais sentido 

pensar a educação com a ausência das máquinas. Por outro lado, ainda não há 

estudos consistentes dessa utilização nos períodos da educação fundamental e 

do ensino médio, justamente áreas onde todos os alunos são nativos digitais. 

Talvez haja um pudor da academia em propor estudos e experimentos nessas 

etapas da educação. Há uma certa segurança em manter os experimentos e 

pensamentos voltados principalmente ao ensino universitário, ou à educação 

continuada e a educação permanente. Acreditamos que isso é devido à forte 

regulação existente nos sistemas escolares dos diversos países, que permitem 

autonomia apenas à universidade. Neste sentido, podemos intuir que as formas 

de pedagogia adotadas ainda mantêm forte conteúdo ideológico, decorrente de 

tradições culturais e interesses políticos.  

A forma de proceder essa metanálise foi coletar nos diversos trechos 

identificados pela taxonomia Mizukami-Azevedo proposta, ideias e conceitos que 

podem ser alinhados na tentativa de mapear o que poderá vir a ser uma 
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possibilidade de navegação derivada desses conceitos. Não tentamos restringir 

o texto a uma única forma de leitura, apenas fizemos uma leitura subjetiva de 

possibilidades dadas.  

Seguimos as categorias em sua ordem da tabela 2, de forma a resumir e 

adicionar muito do que foi proposto e pesquisado. Essas categorias formam 

breves subcapítulos. Tecemos aqui e ali comentários, mas deixamos alguma 

opinião própria para a conclusão. 

 

4.1 Sociedade e Cultura  
 

Gough (2007, p. 25) entende que há uma nova posição do sujeito no 

mundo. A ordem é substituída pela percepção da necessidade de um processo 

contínuo de adaptação e mudança. As tecnologias da comunicação e da 

informação mudaram os conceitos de aqui e agora, pois podemos estar falando 

aqui e agora com alguém no Japão, que não está nem no mesmo lugar físico, 

nem no mesmo fuso horário. Isto já acontecia desde a invenção do rádio, mas a 

diferença é que hoje podemos ver e ouvir essa pessoa, interagir com ela, e todos 

os tempos e espaços envolvidos são aqui e agora. Isso constrói o plano de 

imanência pensado por Gough (Gough, 2001, p.15). É uma realidade que não 

diferencia o real do virtual.  

Downes (2008) percebe que se tempo e espaço são líquidos, também o 

conceito de conhecimento também é, portanto, os conceitos sofrem influencias 

sócio históricas, como proposto por Horton e Freire (1990).   Podemos ler a 

mesma noticia em jornais de países diferentes, que certamente trazem 

conotações diferentes aos mesmos fatos. Essas conotações influenciam as 

diferentes visões de mundo, que atuam fazeres condizentes com essas visões.  

Por isso que Brubaker (2010) entende que a partir dessas realidades 

justapostas, é necessário negociar a autoridade. Para ele, ensinar pressupõe 

regras coercitivas que indicam limites sociais. Na atividade de ensino – 

aprendizagem, essas regras devem ser discutidas entre professores e alunos 

como parte da relação pedagógica.  
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Webb (2011) investigou a relação dos adolescentes com a escrita, e 

descobriu que os nativos digitais não veem diferença entre escrever à mão ou 

no computador. Mas percebe que a manipulação dos textos ganhou facilidade, 

e que eles atribuem à manipulação uma facilitação para o exercício da 

criatividade (Webb, 2011, p.5). Também participam de redes sociais, e juntando 

a ideia de conexão com a ideia de ensino – aprendizagem, sugere o conceito de 

nectwork, trabalho em rede. 

Em 2012, Brubaker sugeriu que a negociação do papel da autoridade do 

professor em sala de aula, seria um instrumento de ensino que pode vir a 

substituir as tradicionais formas autoritárias de ensino, promovendo uma 

mudança de cultura. No mesmo ano, Jordão e Fogaça escreveram que podemos 

pensar que a diversidade e a diferença são constituintes da mesma proposta 

epistemológica do rizoma. Quando pensamos no rizoma como bananeira, 

lembramos logo que folhas e frutas tem a mesma origem na planta, mas exercem 

funções complementares. Também notam que é uma forma mais resistente às 

mudanças de ambiente, pois mudam de acordo com a necessidade sem 

promover rupturas na sua existência (Jordão & Fogaça, 2012, pgs 500,501). 

Isso nos leva a noção de equidade percebida por Hamann, Musekamp e 

Staemmler (2013, pgs.16,18). As pessoas procuram no contexto contemporâneo 

um conhecimento significativo para participarem da sociedade (Hamann, 

Musekamp e Staemmler, 2013, pgs.16). 

Por este motivo Devine (2013, p10) indica que a colaboração traz a noção 

de responsabilidade do fazer. Mas ele percebe também que isso promove uma 

individualização extrema, que antes não era percebida. Essa individualização é 

decorrência direta da tecnologia. Elas disseminam o conhecimento pelas 

sociedades, permitindo oportunidades de aprendizagem que antes eram restritas 

ao ambiente universitário.  Mas isso ainda não é suficiente para diminuir as 

diferenças sociais (Devine, 2013, p.11). 

A União Europeia propôs em 2011 a vários acadêmicos o 

desenvolvimento de suas visões de futuro para a educação de 2030. Mazoué 

(2013, p.30) acredita que esse movimento já começou, e que justamente a 

individualização da aprendizagem é sua característica mais evidente. 
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Touzé e Truyen (2013, p.10) sugerem inclusive que a individualização é 

também importante para a constituição da subjetividade num ambiente onde 

todas as ações do indivíduo são registradas em bancos de dados. Vão mais 

longe ainda, quando acreditam que há uma forte possibilidade da necessidade 

instaurada numa população, ser responsável pela criação de valor de 

determinados nós das redes que fornecem soluções ou informação a esses 

problemas (Touzé, Truyen, 2013, p.42). Isto tem como decorrência lógica a 

percepção de que os valores deixarão de ser estáticos, e a qualidade desse valor 

estará diretamente atrelada à pertinência da sua utilização. 

Sajjadi (2014, p.42) deixa claro que nada disto irá afetar os princípios da 

fé. Lembrando das diferenças e da diversidade, as crenças, religiosas ou não, 

continuarão fazendo parte da cultura das sociedades.  

Cochrane et al. (2014, p.30) avançam então na busca de uma 

conceituação das práticas rizomáticas para o ensino-aprendizagem, e sugerem 

que a atividade rizomática será mais parecida com as atividades de design, 

dando contorno aquilo que deve ser aprendido. 

Murris por sua vez, pensa que a subjetividade do indivíduo será 

reconstruída a partir de uma relação equitativa entre sujeitos e objetos que 

viverão relações de influências mútuas. Por esse motivo devemos evoluir para 

relações semióticas que poderão proporcionar melhor percepção da realidade 

(Murris, 2017, p.4). É exatamente essa a proposta de Azevedo. A novidade 

intuída das ideias de Murris, é que sujeitos e objetos só serão definidos pela 

individualidade do ser, pois todos os demais sujeitos ou objetos poderão assumir 

uma ou outra posição do ponto de vista do indivíduo. Isso nos sugere que a 

posição infantil de indiferenciação entre sujeito e objeto, deixará de ser exclusiva 

da criança. Do ponto de vista da máquina, tudo é objeto. 

4.2 Conhecimento e memória 
 

Gough (2007, p. 7) acredita que os conceitos que superam suas 

limitações sócio históricas criam a possibilidade de novos planos de imanência. 

Conceitos são eventos que apenas no plano de imanência preservam suas 

formas puras. Uma vez utilizados, interagem com suas próprias multiplicidades 

internas (Gough, 2007, p.10).  
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Essa interação é descrita por Downes (2008, p.77) como um 

conhecimento que pode ser distribuído. Ele propõe a ideia de conhecimento 

conectivo, que aconteceria quando um conceito se espalha por várias entidades. 

Isso também não é novidade. Lembramos aqui o conceito hoje banal de “fim de 

semana”. Numa cultura forte como a francesa, a palavra inglesa “weekend” se 

sobrepõe a noção temporal, criando um conceito cultural. 

Isso é o que Cormier (2008, p. 101) entende como fruto de uma 

negociação. Nesse sentido, ele observa que toda aprendizagem é um processo 

de negociação. Esse processo nasce da informação que passa por processos 

de validação hoje ainda controlados por especialistas. Para Cormier (2008, 

p.101), o processo de validação assume outra feição quando realizado através 

de redes conectadas. O processo pode ter lugar mesmo entre não especialistas. 

Jordão e Fogaça (2012, p. 499), concordam que dentro de uma percepção 

rizomática, a construção de relações, e, portanto, dos sentidos, será um 

processo de adição permanente. Assim deduzimos que os processos de 

validação serão temporários, o que já tinha sido percebido por Thomas Kuhn1, 

mas numa velocidade inédita. 

Essa velocidade de conexão das ideias e dos conceitos é algo que 

segundo Hamann, Musekamp e Staemmler (2013, p. 20) já pode ser medido 

através da análise de dados recolhidos na Internet. Apesar das pessoas ainda 

sentirem receio da existência e dos possíveis usos desses dados, sua existência 

poderá auxiliar muito no desenvolvimento da educação. Não apenas saberemos 

que conceitos circulam em que comunidades, mas principalmente que 

paradigmas estarão em uso tanto nas comunidades laborais, quanto nas de 

pesquisa, nas comunidades políticas etc... 

Para que o esforço individual consiga alcançar a aprendizagem, Mazoué 

sugere a colaboração entre estudantes e tutores (2013, p. 28). Essa colaboração 

seguiria a proposta de Bloom (Mazoué, 2013, p. 28) de interação recorrente entre 

professor e aluno, até que o aluno alcançasse o domínio de determinado 

conhecimento. Mazoué propõe ainda que o tutor não precisa ser humano, pois 

                                                           
1 Kuhn, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Cientificas. Ed Perspectiva. 10ª Edição. São Paulo,2010. 
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uma máquina poderia cumprir um papel equivalente (2013, p. 28). O problema 

aqui é a limitação inerente à proposta inicial de Skinner discutida anteriormente, 

pois será necessário que as máquinas adquiram inteligência para não ficarem 

limitadas a homogeneização do conhecimento. 

Romenska (2013, p. 38) sugere que em 2030, o conhecimento que não 

for compartilhado, será pirateado. Touzé e Truyen acreditam que esse 

compartilhamento virá através de MOOC, e a maior parte das atividades de 

ensino-aprendizagem serão autoexplicativas (2013, p.43). O problema aqui é 

que dependendo do desenho dessas atividades, estaremos criando uma 

quantidade grande de analfabetos funcionais. Os MOOC e as atividades 

autoexplicativas poderão até permitir certa inclusão social no contexto 

sociocultural, mas não garantem a reflexão necessária para o entendimento. 

Mas como avisa Cochrane et al. (2014, p. 32), a substituição das formas 

tradicionais de ensino-aprendizagem já começou. E a teoria que surgiu foi 

proposta por Siemens (2004), e é chamada de conectivismo (Bozkurt et al., 2016, 

p. 6). Francamente rizomático em sua forma de visão de mundo, o conectivismo 

advoga que aprender é um processo criação de redes entre alunos e fontes de 

conhecimento na busca do saber. O processo de aprendizagem se torna 

continuo para o indivíduo, que deve aprender a estabelecer conexões entre 

campos, ideias e conceitos. Sua diferença das propostas socioculturais, é que 

através da Internet todos os objetos podem se tornar parte da cultura do 

indivíduo, pois se tornam próximos através da rede. Também estão sempre 

presente, aqueles que no papel de professores, mentores, tutores ou 

facilitadores podem auxiliar na aquisição do conhecimento, através da 

possibilidade imediata de comunicação. Neste sentido, Siemens concorda que 

no futuro as máquinas também poderão cumprir esses papéis. 

Para Murris (2017, pgs. 5,6), o resultado esperado são pessoas que vão 

conseguir atuar em diversos planos justapostos, que não serão categorizados 

pelo indivíduo.  Dessa forma, o percurso individual será sempre adequado para 

que o ser consiga se deslocar por diversos territórios com segurança. 
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4.3 Interação na Educação 

 

Brubaker (2012, p.2) se surpreende quando percebe que há pouca 

pesquisa sobre a relação de autoridade no processo de ensino-aprendizagem. 

Touzé e Truyen (2013, p.43) alertam para o fato de que a interação em breve se 

dará também com as máquinas, e é a própria interação que cria o valor de uso. 

Portanto é necessário aprender a interagir. Justamente aí é que percebemos que 

a discussão da autoridade é a discussão do valor. Na impossibilidade de um 

reposicionamento da autoridade na interação é que temos a consolidação da 

tradição sobre a aprendizagem do conhecimento. Isso já tinha sido observado 

por Paulo Freire. 

Por este motivo é que Mesquita (2016, p.73) ao interferir e pesquisar o 

atendimento público de saúde no interior do Brasil, entende que é necessário um 

projeto de cooperação entre ensino e trabalho. De outra forma, cristalizam-se os 

saberes como fonte de pequenos poderes individuais.  

Bozkurt et al. (2016, p.6) acreditam que no ambiente dotado de suporte 

de comunicação digital em rede, isto pode ser impedido através do conectivismo. 

Bozkurt et al. (2016, p. 17) conseguiram perceber como uma inquietação 

individual se transforma em conhecimento coletivo. Eles seguiram mensagens 

provocativas na rede de ensino-aprendizagem, e constataram as reações em 

cadeia decorrentes delas. Os alunos respondiam às provocações através de 

trocas de ideias, que cessava quando todos aceitavam determinada explicação.  

Esse consenso verdadeiro transforma os pensamentos individuais originais em 

conhecimento coletivo. 

Segundo Murris (2017, p.6) a escola de Reggio Emilia seria o exemplo de 

como ensinar e administrar a proposta rizomática. O processo de conexões se 

sobreporia a qualquer hierarquia estática, permitindo uma aprendizagem 

significativa. 

4.4 Ambiência de Ensino-Aprendizagem 
 

Para a construção da ambiência proposta por Azevedo, Downes (2008, 

p.77) sugere que primeiro precisamos conhecer a forma de interação para 

podermos determinar a qualidade dessa relação.  
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Segundo Cormier (2008, p.103), precisamos negociar as relações de 

ensino-aprendizagem desde o início, a partir da negociação do currículo. O 

movimento proposto é que ao buscar a construção de um currículo, uma 

comunidade de aprendizagem está ao mesmo tempo negociando a sua própria 

existência. Isso permite o mapeamento do conhecimento pertinente para essa 

comunidade, sempre dentro de um processo continuo de contextualização do 

conhecimento. 

Nesse mapeamento o professor se torna um mestre de navegação, que 

a partir de indícios do conhecimento pode ajudar os alunos a pesquisarem o 

conhecimento necessário para alcançarem a meta estabelecida (Webb, 2011, 

pgs.14,15). Essa meta, porém, não é um ponto de chegada, mas a própria 

capacidade de navegar por espaços desconhecidos. Isso é feito a partir da 

interação entre os alunos e com outras comunidades externas que podem 

acrescentar informação e perspectivas novas para estruturar o conhecimento. 

Como percebeu Brubaker (2012, p. 16), hoje em dia os alunos ainda 

reagem desconfiados com a proposta de quebra da hierarquia. Há um claro 

desconforto dos alunos com o grau de responsabilidade que percebem que terão 

de assumir no processo. A busca do consenso obriga concessões para evitar 

conflitos. Essa relação de interdependência coletiva precisa ser aprendida. 

Em termos globais, Devine (2013, p. 11) verifica que não sabemos como 

atuar com as possibilidades de padronização do conhecimento humano, mesmo 

que isto venha significar uma grande mobilidade no ambiente de trabalho. Mas 

ele é o primeiro a sugerir uma valise para a viagem, na forma de um portfólio 

individual, que poderia armazenar e refletir a qualidade do conhecimento 

individual. Seria finalmente a adoção de um instrumento facilitador e extensor da 

memória individual, quebrando o paradigma da memorização imposta. Neste 

sentido, quando mapeamos, criamos um mapa, e de que serve o mapa senão 

para o processo de navegação? 

Touzé e Truyen (2013, p.44) vão além: acreditam que os instrumentos de 

navegação serão objetos dotados de inteligência. A própria navegação deverá 

acontecer em planos justaposto e simultâneos, recuperando a própria ideia de 

ambiência proposta por Azevedo em 2009.   
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Essa ambiência será fruto do redesenho dos ambientes de ensino-

aprendizagem, que segundo Cochrane et al. (2014, p.32) vão poder dar suporte 

as atividades criativas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. 

O motivo maior desse suporte, como indica Mesquita (2016, p.88), é 

impedir a fuga da responsabilidade e congregar as pessoas no processo de 

construção do conhecimento, vencendo a timidez do hábito de obediência à 

hierarquia. 

A conclusão proposta por Murris (2017, p.2) seria uma nova percepção 

da subjetividade que incluiria aquilo que hoje chamamos de objetos como 

agentes da produção de conhecimento também. Eu sou eu não apenas com a 

minha circunstância, mas no tempo e espaço que partilho com os objetos que 

formam a ambiência na qual eu me situo no mundo. 

 

4.5 Interatividade entre Professor-Aluno 
 

Cormier (2008, p. 104) foi o primeiro a investigar especificamente a 

relação de interatividade entre o professor e os alunos. Em sua experiencia 

seminal, permitiu que o currículo fosse negociado entre ele e seus alunos. Dessa 

forma ele tentou criar um ambiente rizomático para estudar tecnologia 

educacional. Permitiu também que os alunos pudessem entrar em contato com 

profissionais especializados para obterem informações de como a prática se 

desenvolvia fora do ambiente acadêmico. 

Dois anos mais tarde, Brubaker (2010, p.260) propôs a seus alunos a 

negociação das metas individuais de conhecimento que deveria ser alcançado 

no curso. Também negociou individualmente com eles as formas de avaliação. 

Seu intuito era de permitir que cada aluno escolhesse como lidar com a matéria, 

como aprender a matéria e até mesmo o quanto saber da matéria. Ele pretendia 

fazer os alunos assumirem a responsabilidade pela própria aprendizagem 

(Brubaker,2010, p.262). Além disso, os alunos podiam buscar o conhecimento 

conforme sua curiosidade individual e interesse pela matéria. 

No ano seguinte, Webb (2011, p. 18) verificou que o papel do professor é 

dar suporte às atividades de pesquisa na matéria em que atua. O professor deve 
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saber as teorias específicas pertinentes e ajudar na forma de pesquisar do aluno. 

Webb desenvolveu uma série de regras que podem ajudar o professor a preparar 

o projeto pedagógico da disciplina, e se tornar assim um facilitador no processo 

de ensino-aprendizagem (Webb, 2011, p..20). 

Brubaker (2012) voltou a negociar com seus alunos, tentando entender o 

que deveria servir de base para a legitimidade da autoridade do professor na 

relação com os alunos. O primeiro passo foi fazê-los perceber que compartilhar 

experiencias é uma forma de facilitar a vivência da aprendizagem. Para isso é 

importante negociar o currículo nos termos que ele havia proposto 

anteriormente. Em terceiro lugar, o professor deve assumir o papel de facilitador 

descrito por Webb. Para Brubaker, a maior dificuldade está em manter o 

interesse dos alunos em aprender ao longo do curso (Brubaker, 2012, pgs.11-

12). 

A ideia de assumir a responsabilidade pela aprendizagem criou 

desconforto entre os alunos. Brubaker chegou à conclusão que ficar ouvindo 

uma narrativa contada pelo professor, permite que o aluno se desresponsabilize 

da aprendizagem (Brubaker, 2012, pgs. 13-15).  

Para construir a nova posição de facilitador, Brubaker ensina que é 

necessário criar um contexto de dependências mútuas entre os alunos, e na 

relação professor-aluno. A interação é estimulada através de convites ao 

raciocínio inteligente, o que acaba definindo o discurso comum da turma 

(Brubaker, 2012b, p..244). Com a autoridade legitimada sem precisar ser 

autoritário, o professor deve sempre ter cuidado em nunca personalizar as 

questões e manter o foco do grupo na solução dos problemas (Brubaker, 2012B, 

p..247). 

Hamann, Musekamp e Staemmler (2013, p.13) verificaram que nesses 

novos tempos, quem era aluno num determinado contexto, pode logo tornar-se 

professor num outro. Devine sugere que o campus universitário será cada vez 

mais um espaço social de encontro das pessoas, e menos um ambiente de 

ensino (Devine, 2013, p.13). O espaço real de aprendizagem será na 

participação nas comunidades de aprendizagem, que serão mais amplas do que 

apenas uma comunidade de alunos, envolvendo também consultores e 

profissionais da área. O calendário acadêmico deverá mudar para abrir espaço 
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durante o curso para as atividades de engajamento no trabalho. Cochrane et al. 

concordam com essa posição, e insistem ainda que para que essas 

comunidades se tornem rizomáticas, além de facilitador, o professor deve 

estimular o pensamento crítico e criativo dos alunos através recursos 

educacionais que os aproximem das atividades que vão encontrar no mercado 

de trabalho (Cochrane et al., 2014, p. 31). 

A posição de facilitador vivenciada por Cormier no curso #rhizo15, 

demonstrou que comunidades de aprendizagem espalhadas por fusos horários 

diferentes lidam com a interação com o professor de forma diferente (Bozkurt et 

al., 2016, p. 19). Mesmo assim, sua presença deve ser muito discreta, para 

permitir que os alunos liderem os processos de interatividade. A sugestão é que 

suas intervenções sejam sempre propositivas e não assertivas. 

Murris complementa o quadro, quando explica como a 

transdisciplinaridade pode abrir os horizontes dos alunos, pois desvela a 

multiplicidade de conceitos contidas num único conceito, que permitem inclusive 

sua construção enquanto conhecimento (Murris, 2017, p. 16). Quanto mais 

informação de pontos de vistas diferentes os alunos tiverem sobre alguma coisa, 

melhor será a aprendizagem das sínteses conceituais para as quais os pontos 

de vista convergem. 

 

4.6 Metodologia de Articulação dos Códigos 
 

Há muitas propostas de metodologia recolhidas. Na reflexão filosófica de 

Downes (2008, p. 79), é importante aprender as sínteses conceituais a partir da 

interpretação das conexões que as constroem. É no conjunto de interações, na 

interatividade entre os alunos, que vamos perceber a emergência do 

conhecimento. Nesse conjunto temos de acompanhar a pertinência das 

inferências dos alunos, para verificar se estão se movimentando na direção do 

conhecimento (Downes, 2008, p.81). O conhecimento é formado quando por 

similaridade as conexões se aproximam criando associações que se organizam 

em estruturas de conceitos. 
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Cormier (2008) insiste ainda que aprender apenas os conceitos aceitos 

há muito tempo impedem os alunos de entenderem o que está acontecendo na 

realidade imediata. A tradição se vale dessa prática para evitar processos de 

validação dos novos conceitos, pois podem ainda estar cercados por dúvidas 

decorrentes das diversas variáveis passiveis de poderem ser utilizadas em suas 

validações. Justamente por isso é importante o processo de negociação através 

da interação. Nada impede que no ensino universitário ou profissional, a própria 

comunidade de aprendizagem qualifique o que é conhecimento válido (Cormier, 

2008, p. 108). 

Brubaker (2010, p. 258) instituiu uma regra proposta para a negociação 

da ementa da disciplina, que serve como um contrato com a turma: oferecer 

algumas opções de atividades que levem a construção do conhecimento, listar 

a quantidade e a qualidade das expectativas do saber, instituir formas de 

documentação do processo de ensino-aprendizagem, criar uma escala de notas 

que podem inclusive contemplar indivíduos separadamente, e combinar regras 

básicas de como negociar tudo isso entre o professor e os alunos (Brubaker, 

2010, p.258). 

Webb pensou que toda  teoria é composta de variações de conceitos, e 

assim é importante que o professor facilitador as conheça bem antes de começar 

o curso. A apresentação dessas variações deve ter como objetivo as conexões 

que os alunos vão conseguir fazer para alcançarem o conhecimento (Webb, 

2011, p. 20). Com o mapeamento do conhecimento construído, os alunos 

aprendem a epistemologia do conhecimento perseguido. 

Neste sentido, Brubaker resume em quatro perguntas principais a forma 

de proporciona articulação às conexões que deverão ser feitas pelos alunos: O 

que já sabemos? O que queremos descobrir? Como buscar? Quando 

encontrarmos, como vamos demonstrar que aprendemos? (Brubaker, 2012, p. 

4). Devine lembra que há recursos abundantes para podermos cumprir essas 

tarefas, inclusive ambientes imersivos que poderão facilitar as inferências 

necessárias (Devine, 2013, p. 15). Os recursos abundantes levam Mazoué a 

entender, que dessa forma estaremos proporcionando um ensino individualizado 

e baseado em competências, que pode ser oferecido a milhares de pessoas 

simultaneamente por um custo baixo (Mazoué, 2013, p.29).    
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Mas Romenska (2013) alerta que justamente essa oferta gratuita de 

recursos abundantes, pode levar empresas a se apropriarem deles para formar 

uma mão de obra especializada sem formação adequada apenas para 

preencher seus quadros (Romenska, 2013, p.39). Nesse momento a lógica por 

detrás da formação não é acadêmica, mas capitalista. O conhecimento é 

fragmentado para que o aluno aprenda apenas o que a empresa precisa que ele 

saiba, sem nenhuma necessidade de reflexão ou construção do conhecimento. 

É a utilização do conhecimento e facilidade de ensino que podem criar 

analfabetos funcionais. 

Já Cochrane et al. testaram a interação comunicativa através de 

infográficos (Cochrane et al., 2014, p. 34). A proposta é lúdica e barata, mas é 

necessário observar como em Webb (2011) e Brubaker (2012) que esses 

infográficos não devem apresentar soluções prontas, mas elementos que vão 

permitir as conexões. Fica claro que nessa sugestão há um aprendizado de 

escritura semiótica evidente, que dependendo da forma que for utilizado pode vir 

a representar um ganho para o aluno para o desenvolvimento de articulação dos 

códigos.  

Mesquita (2016, p.85) reafirma que a formação de uma comunidade de 

aprendizagem rizomática não precisa necessariamente de tecnologia avançada. 

A dinâmica do funcionamento do grupo em processo de ensino-aprendizagem é 

mais importante do que a tecnologia que venha ser utilizada. 

Justamente essa preocupação levou Bozkurt et al. (2016, p. 11) a permitir 

um tempo anterior para as primeiras interações entre os alunos da comunidade 

de aprendizagem estudada. Esse tempo serviu para as pessoas se conhecerem. 

Depois de terminado o curso, elas ainda puderam frequentar a comunidade por 

três semanas antes dele ser fechado. Outra descoberta dessa experiencia que 

mediu com detalhes as interações comunicativas entre todos os participantes da 

comunidade de aprendizagem, foi a forma que a comunidade se organiza.  

Os alunos criam enxames em torno dos participantes mais ativos que se 

tornam os nós mais fortes da rede. A criação de valor novamente acontece por 

decorrência da utilidade. O nomadismo pensado por Deleuze e Guattari 

acontece de duas formas: a primeira, através de um passeio pela comunidade 

enquanto de indivíduos que ainda não decidiram se querem participar dela ou 
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não. Aqueles que não se identificam, evadem do curso. A segunda forma é 

através dessas interações de enxames em torno de conceitos e ideias. Como 

abelhas procurando néctar nas flores, os subgrupos vagueiam em torno dos 

elementos que constituem o conhecimento. Recolhem colaborativamente suas 

partes, e tornam férteis os campos do saber através de conexões que estruturam 

o conhecimento (Bozkurt et al. 2016, p. 20).  

Murris (2017) alerta para o fato da educação rizomática já dispor de um 

modelo bem conhecido na pedagogia, que é a escola de Reggio Emilia 

(Murris,2017, p.6). Ela sustenta que todas as práticas de agenciamento para 

delimitação do campo a ser estudado, a participação na construção do 

conhecimento, a inclusão do outro na comunidade de aprendizagem e a busca 

por diversos pontos de vista para a percepção de uma realidade mais abrangente 

vem sendo praticadas naquela escola com crianças (Murris, 2017, pgs. 12 a13). 

Esta informação é libertadora. Imaginamos o esforço de preparação das 

condições de ensino que as professoras de Reggio Emilia precisam fazer para 

cada grupo que se forma. O uso das tecnologias poderia facilitar muitas dessas 

tarefas de preparação. A prática com crianças estabelecida há anos como 

exemplo mundial de excelência na educação, pode servir de modelo para 

situações de ensino-aprendizagem para todos os níveis de escolaridade, e 

eventualmente diminuir a resistência do uso de máquinas na educação 

fundamental.  

Por outro lado, esta informação cumpre exatamente o que se espera da 

educação rizomática: com essa nova informação, podemos perceber que tudo 

que foi pensado para um ambiente cercado de tecnologias já foi testado desde 

meados do século XX. Esse tipo de conexão permite com que rapidamente se 

aproveite a experiência e o conhecimento de um campo, e se transporte para 

um outro contexto, que irá se desenvolver rizomaticamente. 

 

4.7 Avaliação da Fruição 
 

Como componente da metodologia de articulação dos códigos, Brubaker 

(2010) propôs a negociação individual das avaliações com os alunos. As metas 
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do que aprender, quanto aprender e o grau de conhecimento alcançado são 

comparados com as propostas negociadas pelos alunos. 

Para Brubaker é importante essa metodologia, pois a negociação da 

autoridade começa a se diluir nesse momento. Deve haver um empenho 

colaborativo para que todos alcancem suas metas (Brubaker, 2010, p.264).  Esse 

empenho diminui as disputas e rivalidades do grupo, e aumenta a colaboração. 

Alguns alunos preferiram diminuir suas expectativas sobre a matéria e assim 

diminuir também seu empenho. Mas a maioria conseguiu determinar uma meta 

razoável tanto para a construção do conhecimento, quanto para sua própria 

avaliação (Brubaker, 2010, p. 265).    

Webb sugere a avaliação coletiva como um processo de reflexão sobre a 

experiencia de ensino-aprendizagem. A ideia é comparar os pressupostos 

prévios dos alunos em relação à matéria e aquilo que eles aprenderam. Entende 

que a reflexão a cada etapa percorrida, serve para estabelecer patamares do 

conhecimento para o grupo. Mas conclui que as estratégias de pesquisar e 

escrever são um objetivo mais importante. Os resultados obtidos são legitimados 

a partir de um processo de interpretação e reinterpretação, que devem ser 

organizados de forma que façam sentido para os alunos (Webb, 2011, p. 9). 

Brubaker (2012) relata também a dificuldade em conseguir que os 

estudantes pensem sua aprendizagem de forma coletiva, devido aos muitos 

anos que conviveram com uma educação autoritária (Brubaker, 2012, pgs. 17-

18). Portanto deve-se começar propondo metas individuais, ao invés de metas 

coletivas, inclusive para a avaliação.  

Guerin relatou procedimentos e resultados semelhantes aos de Brubaker 

(Guerin, 2013, p. 144). Devine expande ainda mais as possibilidades de 

avaliação, quando sugere que os alunos poderiam fazer as provas quando se 

sentissem preparados para isso. Nesse sentido, imagina que no futuro as 

atividades de avaliação poderão ser feitas por empresas especializadas, pois 

elas não fariam parte da função de ensino-aprendizagem (Devine, 2013, p.12). 

Essa separação é uma novidade que precisa de maior reflexão.  

Para Cochrane et al. (2014), os aparelhos celulares poderiam ser 

instrumentos para a avaliação (Cochrane et al., 2014, p. 39). Mas não fica claro 
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se eles estão propondo uma nova forma de pensar em testes, ou em processos 

compartilhados de avaliação.  

Mesquita, que trabalhou com uma rede física de pessoas, percebe que as 

redes só se tornam rizomáticas quando vários nós se tornam fonte de informação 

e de decisão, pensando a avaliação de uma forma estrutural e não individual 

(Mesquita, 2016, p. 113). 

Por último, Bozkurt et al. (2016) perceberam novidades na questão da 

avaliação da fruição do processo. As redes rizomáticas mantém relacionamentos 

com redes de diferentes comunidades. Em outras palavras, não surgem redes 

de comunidades de aprendizagem fora do universo geral das redes já 

constituídas ou em constituição. A formação de redes é em si um processo 

rizomático. Todo o tempo as interações de comunicação fazem surgir grupos de 

discussão que continuam a discutir até chegarem a uma conclusão (Bozkurt et 

al. 2016, pgs. 15,16). Essa conclusão de alguma forma representa o consenso 

sobre o conhecimento construído, refletindo o exame de seus muitos elementos 

que formam os conceitos. Assim, uma avaliação exógena ao processo se torna 

desnecessária, na medida em que a conclusão do curso alcança no grupo, a 

construção do conhecimento.              

 

 

Conclusão 

 

Desde que Mizukami propôs sua análise das abordagens pedagógicas no 

Brasil da década de 1980, pouco mudou no panorama geral da educação 

nacional. As escolhas das práticas cotidianas não são muito diferentes hoje em 

dia. Talvez uma ou outra prática didática tenha prevalecido sobre as demais. 

Porém em toda a literatura pesquisada percebemos que por toda parte o ensino 

tradicional com suas características narrativas e autoritárias ainda predominam. 

Certamente essas escolhas decorrem dos paradigmas estabelecidos no 

século XIX, quando foram consolidados os primeiros estados nacionais, e que 

viu surgir de forma estruturada as noções de trabalho, capital, valor, mercado, 
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estado, burocracia e tantos outros que ainda não foram substituídos por novos 

conceitos. 

A educação pública também nasceu nesse século, como forma de permitir 

uma qualificação melhor para os trabalhadores. Como decorrência podemos 

lembrar também da formação de um mercado consumidor de aparelhos voltados 

ao uso doméstico.  

Mizukami se refere muitas vezes ao movimento da Escola Nova, que de 

alguma forma pensou em aproveitar as partes de propostas pedagógicas para 

construir um ensino mais adaptado à realidade brasileira.   

Já a intuição de Azevedo de que suas propostas para a Interpoesia 

poderiam ser aproveitadas pela educação fazem todo sentido. Seu entendimento 

de que a construção da arte no futuro obedecerá a princípios rizomáticos está 

sendo amplamente comprovada pela literatura acadêmica. A ideia de Deleuze e 

Guattari sobre as possibilidades do rizoma como modelo para uma nova forma 

de construção do conhecimento estão sendo experimentadas. 

Substituímos a figura original do rizoma como arbusto ou gengibre, pela 

ideia de bananeira, pois sua forma está integrada na cultura brasileira. A 

bananeira é um rizoma que atende a muitas características necessárias para se 

pensar a prática de rede rizomática. Ela tem pseudotroncos e folhas que 

permitem novas inferências, e geram frutos independentes, que servem como 

uma figura inspiradora para os resultados da construção de comunidades de 

aprendizagem: apesar de uma certa uniformidade aparente, há espaço para a 

individualização. Assim podemos imaginar melhor um rizoma cumprindo funções 

especificas através da especialização de suas partes.  

Também as bananeiras crescem em todas as dimensões, permitindo 

novamente analogias entre alguns exemplos recolhidos na literatura e sua forma 

de representação. Entendemos que a adoção da proposta rizomática original 

está ligada a uma mudança de percepção do tempo e do espaço, proporcionado 

pelas máquinas de computação em suas diversas modalidades. Se antes 

telefonávamos para um lugar, agora telefonamos para uma pessoa. Os meios 

de comunicação de massa preponderantes do século XX não recebiam feedback 

de todos os seus receptores, eventualmente algumas cartas publicadas 
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discretamente sob supervisão. A televisão desenvolveu mecanismos de 

pesquisa de mercado, pois sentiu necessidade de um mínimo de interação para 

poder atender melhor seu público consumidor. Mas nada se compara com a 

comunicação síncrona permitida pelos computadores através de texto, som e 

imagem. Se até o final do século passado essas possibilidades eram restritas a 

algumas máquinas, hoje os usuários de telefones celulares podem se comunicar 

de todas as formas imediatamente. A própria ideia de rizoma acaba sendo 

incorporada pela ciência da computação como uma árvore ao contrário, forma 

muito utilizada hoje em dia. 

Como os conceitos de tempo e espaço foram modificados com o uso das 

máquinas, estava evidente que isto teria de impactar também a educação. 

Educa-se para o mercado de trabalho, educa-se para o consumo, educa-se para 

facilitar a constituição e administração pública, mas educa-se também para a 

autonomia do indivíduo e sua liberdade individual. Neste sentido, percebe-se que 

até agora as abordagens pedagógicas estabelecidas foram flexíveis o suficiente 

para cumprir estas propostas. 

Na medida em que se percebeu que o planeta ficou pequeno para a 

população humana, educa-se também para a colaboração necessária à 

manutenção da espécie em seu habitat natural. Desde Darwin, acredita-se que 

é através da adaptação da espécie que temos maior chances de perpetuar. 

Como os processos de adaptação natural são lentos, a educação assume cada 

vez mais esse papel. Por isso que os conceitos de habilidades e competências 

ganharam maior importância na educação. Certamente foi a influência de Piaget 

sobre vários campos do conhecimento, que permitiu o sucesso da introdução 

dos computadores, capazes de utilizar programas que emulam formas humanas 

de conhecer. A mais impressionante por hora, foi a adoção das ideias semióticas 

para a construção de linguagens que conseguem fazer com que as máquinas 

interajam com os seres humanos. Na prática, computadores e derivados são as 

primeiras máquinas que respondem automaticamente às mensagens humanas, 

e ainda permitem a conectividade entre os humanos. 

Dado esse quadro, o entendimento do que é sociedade e cultura vem 

sofrendo modificações constantes. Como sugere Gough (2007), a diferença 

entre o que é real e virtual diminui cotidianamente. Podemos prever o momento 
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em que uma máquina chegará à conclusão que pensa, logo existe. Portanto, as 

propostas de percepção de mundo sociocultural ou sócio histórico são mais 

importantes do que os conceitos de verdade absoluta ou de integridade pétrea. 

As realidades e suas conotações existem de forma justaposta, em planos 

diferentes que em algum momento estão expostos a uma conexão. 

Isto requer ações proativas que podem ser decorrência de processos de 

ensino-aprendizagem. O motivo disso, é que as pessoas procuram hoje o 

conhecimento significativo que as permitam participar da sociedade, conforme 

Hamann, Musekamp e Staemmler (2013). A responsabilidade em si, é 

substituída pela responsabilidade do fazer (Devine, 2013). Mas a 

responsabilidade do fazer surge acompanhada de uma extrema individualidade, 

que em tese é contrária à ideia de colaboração. A individualidade contemporânea 

surge da capacidade das máquinas de contar e ordenar toda população de um 

território, e armazenar sua cultura. A memória das máquinas é o maior desafio à 

tradição. Aquilo que era importante fazer como no passado, estimulado por uma 

vaga memória, agora é importante de ser feito em tempo real com eficácia. 

Para maior eficiência da espécie, dota-se o indivíduo de competências e 

habilidades que permitam que ele execute ações com maior eficácia. Daí o solo 

fértil para um ensino cada vez mais individualizado (Mazoué, 2013). A 

individualização tem a vantagem de permitir a uma pessoa maior consciência de 

sua subjetividade (Touzé e Truyen, 2013). A construção desse conceito ainda 

não se aprende num processo de ensino-aprendizagem formalizado, mas a vida 

ensina. E é justamente na vida que as redes interconectadas interferem, 

identificando onde, quando e porque surgem determinadas necessidades de 

grandes contingentes de população. A oferta de informação e até mesmo de 

solução dessas necessidades cria valor onde antes nada havia. Assim vemos 

grandes investidores apostando em serviços de monitoração de trânsito 

acessível ao indivíduo, na alocação de hospedagem em casas de família, e no 

transporte solidário transformado em serviço remunerado não regulado. 

Nada disso parece afetar um hábito humano que são as crenças. A ideia 

do sobrenatural inacessível pela razão, entra em cena sempre que as soluções 

são desconhecidas ou improváveis (Sajjadi,2014). 
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Das crenças nascem os ícones, que tem a vantagem de poder servir de 

objeto à vários conceitos ao mesmo tempo, sem necessidade de comprovar que 

de fato representam algum em especial. É a partir dessa simbologia que 

chegamos às possibilidades semióticas de construção do conhecimento, 

modificando desenhos e grafias para servirem como síntese de algo que serve 

à ação. Todo projeto contemporâneo de convivência com as máquinas passa 

por esse processo de dotar um signo com uma função operativa. Primeiro 

desenhamos as linguagens de computador. Depois escrevemos programas a 

partir delas. 

Assim Murris (2017) percebe que faz hora que devemos interagir com 

máquinas e objetos da mesma forma que interagimos com outros sujeitos, 

através de relações semióticas e devemos perceber o que isto significa. Foi 

exatamente isso que Azevedo escreveu quando pensou a sua Interpoesia. Não 

é por acaso que muitas vezes sentimos uma sensação de regressão, quando 

operamos um computador, pois estamos interagindo com um objeto que opera 

nos limites daquilo que Piaget conceituou como estágio operatório concreto 

(estimado entre 7 e 11 anos de idade). Máquinas ainda não tem a capacidade 

de abstração e reflexão. 

Mas as máquinas têm capacidade de copiar e reproduzir um conceito 

transformado em signo, que é tratado por elas como um objeto. Daí sua 

capacidade de distribuir conhecimento como percebido por Downes (2008). 

Downes também entende que a conexão entre a informação e a percepção de 

realidade espaço-temporal ainda precisa ser realizada por um ser humano. 

Essa conexão necessariamente humana entre realidade e percepção de 

tempo e espaço permitiu a Cormier (2008) identificar que o processo humano de 

aprendizagem pode ser entendido como um processo de negociação, decorrente 

de um acordo entre as partes da sua validação comum. Essa validação e 

convalidação não estão mais baseados na memória nem na tradição, mas na 

necessidade imposta pela percepção da realidade imediata. Por esse motivo que 

estão sendo desenvolvidas máquinas que emulam os sentidos humanos, 

principalmente a visão e a audição, para num processo mimético tentar construir 

sua autonomia. 
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Por outro lado, a memória das ações humanas pode ser armazenada e 

estudada para podermos identificar padrões de comportamento. É isso que 

fazem as instituições financeiras quando limitam nosso crédito, ou identificam 

uma transação fora de nossos padrões de consumo. Se é possível comparar 

ações passadas com as ações imediatas de um indivíduo, por que não utilizamos 

essa capacidade para verificar o que demonstramos saber ou desconhecer? É 

o que propõem Hamann, Musekamp e Staemmler (2013) para auxiliar o 

processo de educação. 

Os seres humanos resistem à ideia de utilizar máquinas para facilitar um 

processo que tradicionalmente é destinado a interatividade de pelo menos duas 

pessoas. É isso que Mazoué (2013) verifica. O motivo dessa resistência é uma 

inerente desconfiança nos processos de validação do conhecimento, como 

percebe bem Romenska (2013). Se confere valor, eu quero para mim. Porém 

não podemos permanecer como índios encantados por espelhos; a distribuição 

do conhecimento precisa ter sua contrapartida no esforço individual da reflexão 

para compreensão. Apenas exibir informação sem um processo de ensino-

aprendizagem que a torne significativa, não traz resultado. Quando se fala de 

MOOC, pensamos na grande quantidade de pessoas que sabem dirigir um 

automóvel, sem fazer ideia de como o motor consegue faze-lo se mover. Há um 

grau de analfabetismo funcional em todos as pessoas, que aprendem apenas o 

suficiente de alguma coisa, para poderem continuar fruindo de suas sensações, 

guiados pelo desejo (Flusser, 1985). 

Mesmo assim, o otimismo sugere a Siemens uma nova teoria pedagógica; 

o conectivismo (Bozkurt et al., 2016). Mesmo com todas as lacunas e 

necessidades de ajuste, depois das pesquisas do comportamento e 

principalmente das pesquisas sobre a cognição humana, numa época em que 

os computadores permitem o acesso a quase toda informação produzida pelo 

conhecimento, perguntamo-nos como uma proposta de regras de ação sem 

fundamento na organicidade humana (incluindo aí a percepção antropológica 

das culturas), obtém alguma credibilidade acadêmica? O motivo foi fornecido 

anteriormente por Sajjadi: temos fé. Essa fé é que, ainda de forma humanista 

renascentista, nos permite acreditar na eficiência de propostas de ensino-

aprendizagem. Virá o dia em que o currículo estará voltado para acompanhar o 
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desenvolvimento do organismo e sua colaboração cultural possível para a 

sobrevivência da espécie. A influência de Piaget no Ensino Básico foi o grande 

começo.  

Murris (2017) acredita que poderemos criar condições para as pessoas 

poderem atuar em diversos planos justapostos. Realmente os jogadores de 

games em rede fazem isso. Porém só o fazem, porque a limitação das tarefas 

dentro do contexto dado, equivalem ao grau de dificuldade que um aspirador de 

pó automático tem para aspirar o chão, detectando os limites das paredes. Em 

movimento ele aspira, quando encontra um obstáculo, para de aspirar para 

mudar a direção, e volta novamente à ação. Diferente de jogadores de cartas, 

os jogadores de game sabem que fé não ganha o jogo. São ações precisas num 

contexto temporal correto que permitem que eles alcancem ou não seus 

objetivos. A segurança para percorrer esses territórios, eles encontram no plano 

da realidade, onde não estão de fato correndo risco de vida.  

Então devemos ou não experimentar uma educação rizomática? A 

questão começa a ser respondida quando verificamos que sua proposta prática 

é um aumento na negociação da autoridade para alcançarmos maior grau de 

colaboração entre as pessoas. É isso que levou Mesquita (2016) a pesquisar o 

funcionamento da rede pública de saúde. Na medida em que foi identificado 

(Bozkurt et al.,2016) que uma inquietação individual, através de processos de 

comunicação, pode se transformar em conhecimento coletivo, no atendimento à 

saúde a ideia de educação rizomática se tornou um programa de ação. 

     Surgem então as regras desse programa de ação, que nascem da 

negociação daquilo que queremos conhecer. Como nota Webb (2011), o 

importante é adquirir o conhecimento necessário para poder transpor espaços 

desconhecidos percebidos como reais. Brubaker (2012) sugere que uma das 

regras principais, é aprender que numa relação de interdependência coletiva, 

precisamos negociar o consenso. Mas agora não é mais um consenso unânime, 

mas o consenso de que precisamos das diferenças individuais para compor 

equipes de colaboração. 

Devine (2013) sugere que tenhamos sempre à mão um portfólio próprio, 

para nos ajudar no mapeamento da navegação. Na vida real, esse objeto tomou 

a forma de um telefone celular que processa informações e acessa a Internet. 
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Guardando nossas fotos, textos e outros objetos privados na nuvem 

proporcionada pela rede, temos ainda inúmeros instrumentos e ferramentas que 

podem ajudar a superar obstáculos imediatos na realidade. Se a solução não 

estiver presente na individualidade, podemos recorrer à interação para encontrá-

la no portfólio de um colaborador.  

Quando um dia forem dotados de alguma inteligência, como propõem 

Touzé e Truyen (2013), as máquinas serão companheiras inseparáveis atuando 

como pequenos seres sobrenaturais em nossas vidas. Nesse momento os 

processos rizomáticos de ensino-aprendizagem serão importantes, como 

indicam Cochrane et al. (2014) e Mesquita (2016), para vencerem os hábitos de 

obediência das pessoas, e substituindo pelos hábitos colaborativos. Através de 

processos rizomáticos, elas poderão entender melhor suas responsabilidades 

com o outro. Para Murris (2017), a nova subjetividade será a percepção das 

coisas do mundo com um sentido atribuído pela interação entre os sujeitos e os 

objetos. 

Segundo Cormier (2008) e Brubaker (2012) isso é possível se as pessoas 

puderem decidir os graus de conhecimento que desejam aprender sobre as 

coisas. Essa visão é muito pertinente, pois pela primeira vez uma proposta 

pedagógica aceita que todos são diferentes, tem interesses diferentes, e 

desenvolvem habilidades e competências diferentes. A ideia de base comum do 

conhecimento já foi estabelecida por Piaget, e diz respeito não a conteúdos, mas 

a capacidades de cognição e operacionalidade. Qualquer coisa para além disso 

não é conhecimento, é doutrinação, pois o conhecimento é o que nos serve para 

ser e estar no mundo, individualmente e como espécie. 

  Para podermos participar de um processo rizomático de ensino-

aprendizagem, precisamos de alguém que facilite nossa forma de encontrar este 

conhecimento pertinente para nós (Webb, 2011). Para Devine (2013), o espaço 

real de aprendizagem serão as comunidades de aprendizagem com finalidade 

de aprender uma coisa específica. 

Como síntese, podemos afirmar que a aprendizagem significativa será a 

que permitir a maneira de articular os diversos códigos (Downes,2008; Cormier, 

2008; Brubaker, 2010). Isso pode ser aprendido a partir das negociações 

efetuadas dentro das comunidades de aprendizagem, que vão permitir a 
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aquisição das conexões (Brubaker,2010,2012; Webb,2011). E os recursos para 

a formação dessas comunidades já estão disponíveis (Devine, 2013; 

Mazoué,2013). Concordando com Mesquita (2016), mais importante não é a 

tecnologia, mas a dinâmica do processo. 

O modelo proposto nesse ambiente global, segundo Murris (2017), já 

existe há mais de meio século. É a proposta pedagógica da escola de Reggio 

Emilia. Segundo Murris, todas as práticas propostas dessa ou daquela maneira 

pelos construtores da abordagem rizomática, são utilizadas para ensinar 

crianças. Se essa referência ainda não foi largamente adotada pelo ensino 

público, foi por uma escolha social-político-ideológica.  

Concluímos concordando que a abordagem rizomática é um passo 

positivo para o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem num 

mundo coberto de redes. Através dela poderemos incluir mais pessoas na 

construção e na fruição do conhecimento. Surge a percepção de que os 

professores podem agora desvelar o que sempre foi sua função oculta na 

sociedade: facilitadores da comunicação. Nesse sentido, o que muda, é que ao 

invés de defenderem a verdade do conhecimento proposto de forma autoritária, 

os professores poderão permitir múltiplos entendimentos equivalentes da 

realidade. Temos apenas de ter certeza que passou o tempo da 

homogeneização do processo de ensino-aprendizagem. A escola 

contemporânea deve ser o espaço onde se aprende a articulação dos códigos, 

justamente para se poder entender os códigos. 
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analogous to the calculus of propositions used in the symbolic study of logic. 

http://worrydream.com/refs/Shannon%20-%20A%20Mathematical%20Theory%20of%20Communication.pdf
http://worrydream.com/refs/Shannon%20-%20A%20Mathematical%20Theory%20of%20Communication.pdf
https://www.airbnb.com.br/
https://herbalref.com/zingiber-ginger-zingiberis-rhizoma/
https://www.youtube.com/watch?v=XYmRk1zl8wg
https://www.youtube.com/watch?v=Uw_J3vdmMBk
http://cod.ibge.gov.br/180L2
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=354890
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21 M. Morris Mano, Charles R. Kime, "Logic and Computer Design Fundamentals", 

Prentice Hall International, Inc. 4ª edição ,2004. P. 44/46 

22 McKenzie Wark, Harvard University Press, Jun 30, 2009. Wark sustentava que os 

jogos digitais de computador são a forma cultural emergente da nossa sociedade, uma 

versão utópica do mundo tal como ela é.  Seu livro Gamer Theory sugere a importância 

dos jogos, para preencherem a lacuna entre a quase perfeição dos jogos reais e o 

espaço imperfeito do jogo da vida cotidiana, comparada por ele como uma corrida de 

ratos em experimentos de comportamento, na sociedade de livre mercado. 

23 Como anedota conto aqui um fato ocorrido comigo durante uma aula de física no início 

do ensino médio, por volta de 1972/73. O professor estava explicando o que é atrito. 

Depois de uma aula bem preparada, ele lançou mão de um exemplo atual naqueles 

tempos: a reentrada das cápsulas espaciais Apollo. Explicou que o problema da 

aterrissagem das cápsulas era o superaquecimento devido ao atrito do material delas 

com a atmosfera. Pedi a palavra e perguntei por que a reentrada não acompanhava 

então a própria curvatura do planeta, pois a temperatura seria menor e assim a nave 

poderia retornar como um avião até uma pista de pouso. O professor riu. Anos mais 

tarde em 1981, acompanhei a aterrissagem da nave Columbia pela televisão utilizando 

esse mesmo princípio. 

24 Como escreve Geertz (1989,Pgs. 149/150), Grande parte da recente teorização 

científica social voltou-se para uma tentativa de distinguir e especificar dois conceitos 

analíticos principais: cultura e estrutura social.0 ímpeto desse esforço originou-se do 

deseja de levar em conta fatores ideacionais nos processos sociais, sem sucumbir às 

formas hegelianas ou marxistas de reducionismo. Para evitar ter que ver as ideias, 

conceitos, valores e formas expressivas como sombras lançadas pela organização da 

sociedade sobre as densas superfícies da história ou como a alma da história cujo 

progresso não é mais que a elaboração de sua dialética interna, foi necessário ver esses 

fatores como forças independentes, mas não auto suficientes — atuantes, mas 

causando impacto apenas em contextos sociais específicos aos quais se adaptam, 

pelos quais são estimulados, mas sobre os quais eles têm uma influência determinante, 

em grau maior ou menor. 

25 Geertz, Clifford. The Interpretation Of Cultures- (1973). LTC — Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A. 1989 

26 Piaget, Jean. Psicologia e Pedagogia. Editora Forense Universitária Ltda. Rio de 

Janeiro, 7ª  impressão – 1985 

27 Numa entrevista para a Revista Schéme, com a colaboradora de Piaget, Dra. Silvia 

Parrat-Dayan respondeu a seguinte pergunta: Quais são os limites da Epistemologia 

Genética? Qual o seu poder de explicação da teoria de Piaget e quais os seus  pontos 

mais fracos.  

Dra. Silvia Parrat-Dayan: Poderíamos assinalar vários pontos sem os esgotar 

totalmente.... Por exemplo, a teoria de Piaget mesmo se estabelece a diferença entre 

pensamento natural e lógico não insiste nesta diferença. Isto fez que Piaget colocasse 

no centro dos processos cognitivos a lógica. No mesmo sentido Piaget, mesmo se 

conseguiu saber quais são os processos subjacentes à atividade da criança em 

situação, ele elabora o conceito de adaptação inspirado  da biologia mas, muito amiúde, 
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ele formula o conceito de forma muito geral ou seja como o resultado da interação do 

sujeito e do objeto.  

Além do mais Piaget manifestou seu interesse pelas operações do pensamento que não 

eram próprias da lógica, mas da conceptualização do espaço, do movimento, do acaso, 

etc. Ou seja, conceptualizações específicas de diferentes domínios de conhecimento... 

Outro ponto que Piaget não estudou e que seria interessante de desenvolver é a 

importância da linguagem enquanto elemento que pode ter um papel certo na 

conceptualização. É verdade que Piaget atribui à mediação semiótica uma grande 

importância no desenvolvimento cognitivo, mas para ele os signos, os símbolos são só 

um suporte e um instrumento do pensamento; eles favorecem a aquisição da informação 

mas não modificam em profundidade a natureza da cognição. 

Porém diferentes pesquisas mostram a natureza específica de mecanismos de 

construção dos diferentes sistemas semióticos de notação. Por exemplo, acriança 

pequena diferencia a linguagem da escrita e a notação matemática e aplica princípios 

diferentes quando se deve produzir um ou outro. 

Outras pesquisas mostram que os sistemas semióticos modificam o funcionamento do 

pensamento mesmo e que não são só um apoio para o pensamento. Piaget não estudou 

os processos de mediação semiótica enquanto fator do desenvolvimento. 

Volume 4 Número 2 – Ago-Dez/2012 pgs. 203/204.www.marilia.unesp.br/scheme ISSN: 

1984-1655 

 

28 Apresentamos aqui uma explicação simples numa apostila de graduação sobre a 

explicação algoritmos, e sua diferença para programas de computador: 

Apostila de Algoritmo Estruturado. Salete Buffoni.FIAA-FACULDADES INTEGRADAS 

ANGLO-AMERICANO; CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4ª edição – Agosto 

de 2003 

Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam a execução de 

uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de 

instruções que dão cabo de uma meta específica. Estas tarefas não podem ser 

redundantes nem subjetivas na sua definição, devem ser claras e precisas. Como 

exemplos de algoritmos podemos citar os algoritmos das operações básicas (adição, 

multiplicação, divisão e subtração) de números reais decimais. (Pg 12)  

De um modo informal, um algoritmo é um procedimento computacional bem definido 

que toma como parâmetro de entrada um valor (ou um conjunto de valores) e que produz 

como saída um valor (ou um conjunto de valores). Ou seja, é uma sequência de passos 

computacionais que transformam um "input" num "output". Sob um outro ponto de vista 

um algoritmo é uma ferramenta que permite resolver um problema computacional 

específico. • Um Algoritmo é a descrição de um padrão de comportamento, expresso 

em termos de um repertório bem definido e finito de ações “primitivas”, as quais damos 

por certo que podem ser executadas.  

As definições acima mostram que um algoritmo, para ser assim definido, precisa: 

1. Ter início e fim 

2. Ser descrito em termos de ações não ambíguas e bem definidas 

http://www.marilia.unesp.br/scheme
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3. Que as ações sigam uma sequência ordenada 

Exemplos de algoritmos (muitos podem ser retirados do nosso dia a dia): 

As instruções de operação de um equipamento; 

Uma receita de bolo ou de algum prato; 

Instruções de montagem. (Pg 12). 

 

2.4. ALGORITMO X PROGRAMA 

Um algoritmo é uma sequência lógica de ações a serem executadas para se executar 

uma determinada tarefa. Um Programa é a formalização de um algoritmo em uma 

determinada linguagem de programação, segundo suas regras de sintaxe e semântica, 

de forma a permitir que o computador possa entender a sequência de ações.  

2.5. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

Conjunto de símbolos (comandos, identificadores, caracteres etc.) e regras de sintaxe 

que permitem a construção de sentenças que descrevem de forma precisa ações 

compreensíveis e executáveis para o computador.  

2.5.1. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO = SÍMBOLOS + REGRAS DE SINTAXE 

Uma linguagem de programação é uma notação formal para descrição de algoritmos 

que serão executados por um computador. Como todas as notações formais, uma 

linguagem de programação tem dois componentes: Sintaxe e Semântica. A sintaxe 

consiste em um conjunto de regras formais, que especificam a composição de 

programas a partir de letras, dígitos, e outros símbolos. Por exemplo, regras de sintaxe 

podem especificar que cada parêntese aberto em uma expressão aritmética deve 

corresponder a um parêntese fechado, e que dois comandos quaisquer devem ser 

separados por um ponto e vírgula. As regras de semântica especificam o “significado” 

de qualquer programa, sintaticamente válido, escrito na linguagem. (Pg 14)  

 

29 In J. Piaget et coll., Recherches sur les correspondances, EEG 37 Presses Univ. de 

France, Paris.1980 

Version électronique réalisée par la Fondation Jean Piaget pour recherches 

psychologiques et épistémologiques. 

CHAPITRE X-Les embranchements successifs en une structure d’arbre; avec E. 

DEKKERS et S. PARRAT-DAYAN pg 163/164 

Técnica. – Utilizando um jogo de bastões de dez centímetros de comprimento e seis 

milímetros de diâmetro o pesquisador anuncia que se vai fazer uma árvore e coloca um 

bastão (um) dizendo “No primeiro ano ele cresce dessa forma”; depois ele coloca o 2 e 

3 “No segundo ano é dessa forma” e (para os bastões 4 a 7) “No terceiro ano é desse 

jeito. O que vai acontecer em seguida? ” Depois de terminada a construção da criança, 

desmanchasse a árvore e pedisse ao sujeito que a reconstrua de memória da forma que 

ela foi apresentada, eventualmente se pede para continuar (construindo as árvores) 

para melhor compreender as reações observadas. Se a reconstituição não for exata 

deve ser refazer o modelo de 7 bastões e pedisse (a criança) para fazer uma cópia exata 
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ao lado, eventualmente se houver necessidade de uma nova continuação. Depois disso 

passamos a um modelo tricotômico com bastões menores e fornecemos as mesmas 

indicações e fazemos as propomos as mesmas questões. 

 

 

 

 

 

 

30 Celes, Waldemar; Rangel, José Lucas. Apostila de Estruturas de Dados. PUC-RIO - 

Curso de Engenharia - 2002 

Neste capítulo, vamos introduzir árvores, que são estruturas de dados adequadas para 

a representação de hierarquias. A forma mais natural para definirmos uma estrutura de 

árvore é usando recursividade. Uma árvore é composta por um conjunto de nós. Existe 

um nó r, denominado raiz, que contém zero ou mais sub-árvores, cujas raízes são 

ligadas diretamente a r. Esses nós raízes das sub-árvores são ditos filhos do nó pai, r. 

Nós com filhos são comumente chamados de nós internos e nós que não têm filhos são 

chamados de folhas, ou nós externos. É tradicional desenhar as árvores com a raiz para 

cima e folhas para baixo, ao contrário do que seria de se esperar. Observamos que, por 

adotarmos essa forma de representação gráfica, não representamos explicitamente a 

direção dos ponteiros, subentendendo que eles apontam sempre do pai para os filhos.   

Árvores binárias 

Um exemplo de utilização de árvores binárias está na avaliação de expressões. Como 

trabalhamos com operadores que esperam um ou dois operandos, os nós da árvore 

para representar uma expressão têm no máximo dois filhos. Nessa árvore, os nós folhas 

representam operandos e os nós internos operadores. Uma árvore que representa, por 

exemplo a expressão (3+6)*(4-1)+5 é ilustrada na Figura 13.3. Figura 13.3:  
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Numa árvore binária, cada nó tem zero, um ou dois filhos. De maneira recursiva, 

podemos definir uma árvore binária como sendo:  

• uma árvore vazia; ou 

• um nó raiz tendo duas sub-árvores, identificadas como a sub-árvore da direita (sad) e 

a sub-árvore da esquerda (sae). 

A Figura 13.5 a seguir ilustra uma estrutura de árvore binária. Os nós a, b, c, d, e, f 

formam uma árvore binária da seguinte maneira: a árvore é composta do nó a, da 

subárvore à esquerda formada por b e d, e da sub-árvore à direita formada por c, e e f. 

O nó a representa a raiz da árvore e os nós b e c as raízes das sub-árvores. Finalmente, 

os nós d, e e f são folhas da árvore.  

 

Para descrever árvores binárias, podemos usar a seguinte notação textual: a árvore 

vazia é representada por <>, e árvores não vazias por <raiz sae sad>. Com essa 

notação, a á r v o r e d a F i g u r a 1 3 . 5 é r e p r e s e n t a d a p o r : 

<a<b<><d<><>>><c<e<><>><f<><>>>>.  

Uma propriedade fundamental de todas as árvores é que só existe um caminho da raiz 

para qualquer nó. Com isto, podemos definir a altura de uma árvore como sendo o 

comprimento do caminho mais longo da raiz até uma das folhas. Por exemplo, a altura 

da árvore da Figura 13.5 é 2, e a altura das árvores da Figura 13.6 é 1. Assim, a altura 

de uma árvore com um único nó raiz é zero e, por conseguinte, dizemos que a altura de 

uma árvore vazia é negativa e vale -1.  

Da mesma forma que uma lista encadeada é representada por um ponteiro para o 

primeiro nó, a estrutura da árvore como um todo é representada por um ponteiro para o 

nó raiz. Como acontece com qualquer TAD (tipo abstrato de dados), as operações que 

fazem sentido para uma árvore binária dependem essencialmente da forma de utilização 

que se pretende fazer da árvore. Nesta seção, em vez de discutirmos a interface do tipo 
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abstrato para depois mostrarmos sua implementação, vamos optar por discutir algumas 

operações mostrando simultaneamente suas implementações. Ao final da seção 

apresentaremos um arquivo que pode representar a interface do tipo. Nas funções que 

se seguem, consideraremos que existe o tipo Arv definido por: typedef struct arv Arv; 

Como veremos as funções que manipulam árvores são, em geral, implementadas de 

forma recursiva, usando a definição recursiva da estrutura. Vamos procurar identificar e 

descrever apenas operações cuja utilidade seja a mais geral possível. Uma operação 

que provavelmente deverá ser incluída em todos os casos é a inicialização de uma 

árvore vazia. Como uma árvore é representada pelo endereço do nó raiz, uma árvore 

vazia tem que ser representada pelo valor NULL. Assim, a função que inicializa uma 

árvore vazia pode ser simplesmente:  

Árvores genéricas 

Nesta seção, vamos discutir as estruturas conhecidas como árvores genéricas. Como 

vimos, numa árvore binária o número de filhos dos nós é limitado em no máximo dois. 

No caso da árvore genérica, esta restrição não existe. Cada nó pode ter um número 

arbitrário de filhos. Essa estrutura deve ser usada, por exemplo, para representar uma 

árvore de diretórios. Como veremos, as funções para manipularem uma árvore genérica 

também serão implementadas de forma recursiva, e serão baseadas na seguinte 

definição: uma árvore genérica é composta por:  

• um nó raiz; e 

• zero ou mais sub-árvores. 

Estritamente, segundo essa definição, uma árvore não pode ser vazia, e a árvore vazia 

não é sequer mencionada na definição. Assim, uma folha de uma árvore não é um nó 

com sub-árvores vazias, como no caso da árvore binária, mas é um nó com zero 

subárvores. Em qualquer definição recursiva deve haver uma “condição de contorno”, 

que permita a definição de estruturas finitas, e, no nosso caso, a definição de uma árvore 

se encerra nas folhas, que são identificadas como sendo nós com zero sub-árvores. 

Como as funções que implementaremos nesta seção serão baseadas nessa definição, 

não será considerado o caso de árvores vazias. Esta pequena restrição simplifica as 

implementações recursivas e, em geral, não limita a utilização da estrutura em 

aplicações reais. Uma árvore de diretório, por exemplo, nunca é vazia, pois sempre 

existe o diretório base – o diretório raiz. Como as sub-árvores de um determinado nó 

formam um conjunto linear e são dispostas numa determinada ordem, faz sentido 

falarmos em primeira sub-árvore (sa1), segunda sub-árvore (sa2), etc. Um exemplo de 

uma árvore genérica é ilustrado na Figura 13.7.  
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Figura 13.7: Exemplo de árvore genérica.  

Nesse exemplo, podemos notar que o a árvore com raiz no nó a tem 3 sub-árvores, ou, 

equivalentemente, o nó a tem 3 filhos. Os nós b e g tem dois filhos cada um; os nós c e 

i tem um filho cada, e os nós d, e, h e j são folhas, e tem zero filhos.  

Por outro lado, as possibilidades de interação humana para a construção do 

conhecimento para além de seus territórios geográficos e mesmo culturais, vem 

permitindo trocas simbólicas entre culturas que não eram imediatas antes da Internet. 

Especialmente naquilo que Azevedo chamou de escritura expandida, o 

desenvolvimento de várias camadas de códigos que interagem, em linguagens 

simbólicas que ultrapassam barreiras culturais tradicionais e permitem o 

desenvolvimento colaborativo de sistemas que constroem ferramentas virtuais e 

sistemas simbólicos estruturados multiculturais. 

De forma semelhante ao que foi feito no caso das árvores binárias, podemos representar 

essas árvores através de notação textual, seguindo o padrão: <raiz sa1 sa2 ... san>. 

Com esta notação, a árvore da Figura 13.7 seria representada por:  

a = <a <b <c <d>> <e>> <f> <g <h> <i <j>>>> 

Podemos verificar que a representa a árvore do exemplo seguindo a seqüência de 

definição a partir das folhas:  

a1 = <d> 

a2 = <c a1> = <c <d>> 

a3 = <e> 

a4 = <b a2 a3> = <b <c <d>> <e>> 

a5 = <f> 

a6 = <h> 

a7 = <j> 

a8 = <i a7> = <i <j>> 

a9 = <g a6 a8> = <g <h> <i <j>>> 

a = <a a4 a5 a9> = <a <b <c <d>> <e>> <f> <g <h> <i <j>>>> 

 

31 Fernando Becker. Abstração Pseudoempírica: significado epistemológico e impacto 

metodológico,in Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 42, n. 1, p. 371-393, jan./mar. 

2017. http://dx.doi.org/10.1590/2175-623656521 Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), Porto Alegre. 2017 

 

Obras citadas de Piaget no artigo: 

PIAGET, Jean. Biologia e Conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1996. [1967]. 

PIAGET, Jean. Abstração Reflexionante: relações lógico-aritméticas e ordem das 

relações espaciais. Tradução: Fernando Becker e Petronilha Beatriz Gonçalves da 

Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. [1977]. 

http://dx.doi.org/10.1590/2175-623656521
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PIAGET, Jean. O Nascimento da Inteligência na Criança. Rio de Janeiro: Zahar,1978a. 

[1936]. 

PIAGET, Jean. Adaption Vitale et Psychologie de l’Intelligence: sélection organique et 

phénocopie. Paris: Hermann, 1974a. 

PIAGET, Jean. Para Onde Vai a Educação? Rio de Janeiro: Liv. J. Olympio Ed.,1974b. 

PIAGET, Jean. Récherches Sur a Généralisation. Paris: Presses Universitarie de 

France, 1978b. 

PIAGET, Jean. Problemas de Psicologia Genética. Rio de Janeiro: Forense, 

1973.[1972]. 

 

32 Becker, 2017, p. 373: A abstração empírica (empirique) consiste em retirar qualidades 

dos objetos ou das ações em suas características materiais, isto é, daquilo que pode 

ser observado. Assim como ouço uma música, sinto o odor de um perfume, vejo uma 

árvore alta e verde, saboreio uma maçã, tateio paredes e portas no escuro para me 

localizar, sigo com o olhar o movimento de um carro, de um pássaro ou de um avião, 

também observo ações de pessoas como dirigir um automóvel, digitar um texto, andar 

de bicicleta, jogar futebol, gesticular num discurso, falar, brincar, remar, nadar, escrever 

à mão ou ler. Tais qualidades, retiradas de objetos (música, perfume, árvore, maçã, 

paredes, portas, automóveis, pássaros, aviões) ou de ações (dirigir, digitar, andar de 

bicicleta, gesticular, brincar, falar, remar ou nadar), são observáveis. Retirar 

características desses objetos ou dessas ações, isto é, desses observáveis, qualifica as 

abstrações empíricas.  

 

33 Becker, 2017, p. 373/374: Onde está essa coordenação? Em seu cérebro, em sua 

mente. Não como coisa, mas como “operação”1. Não pode ser observada, apenas 

inferida a partir da observação de seu comportamento. Quando uma criança de oito 

anos infere que pode obter o mesmo resultado que obteve somando 3+3+3, 

multiplicando por três o mesmo número, ela coordena as duas ações de somar numa 

única de multiplicar. Onde está essa coordenação? No seu cérebro, na sua mente. Não 

como coisa, estática, mas como operação, dinâmica. Não pode ser observada, apenas 

inferida a partir da observação de seu comportamento. 

Quando um adulto, cientista, em seu laboratório de física, infere que tempo e espaço 

são relativos, podemos imaginar quantas coordenações de ações ele realizou, de ações 

concretas e formais, de ações sobre ações anteriores, de operações sobre operações 

anteriores até à enésima potência, sem contar as coordenações que fizeram seus 

antecessores. Ele não retirou isso de observáveis. Exemplo: Einstein chegou à 

convicção dessa relatividade operando sobre as operações de Newton e de todos os 

físicos que, antes dele, trataram dessa relação. Quantas operações sobre operações 

anteriores fizeram os matemáticos que inventaram o cálculo diferencial e integral; não 

só eles, mas seus antecessores que criaram as geometrias, as álgebras que tornaram 

possíveis as numerosas inferências – coordenações à enésima potência – para chegar 

a tal genial resultado!? Onde residem todas essas coordenações?  

No cérebro, na mente desses matemáticos ou físicos – não como coisas, mas como 

operações. Quantas modificações, em forma de novas organizações ou estruturas, 
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sofreu o cérebro desses indivíduos desde o nascimento até a invenção de um novo ente 

matemático!?  

 

34 Becker, 2017, p. 373: Já a abstração reflexionante (réfléchissante) difere 

profundamente da empírica porque por ela o sujeito retira qualidades das coordenações 

das ações que, por se realizarem internamente ao sujeito, não são observáveis. Quando 

o bebê, por volta dos quatro meses de idade, consegue olhar um objeto, agarrá-lo e 

levá-lo à boca, ele está coordenando três ações ou esquemas: olhar, agarrar e sugar. 

 

35 Becker, 2017, p. 374: A passagem de uma coordenação, ou de muitas coordenações 

sintetizadas numa estrutura, a uma coordenação ou estrutura mais complexa, faz-se por 

abstração reflexionante, retirando qualidades dessas coordenações e constituindo com 

elas novidades. Surge, então, nova estrutura ou capacidade de operação, composta de 

muitas coordenações de ações, mais complexa que a anterior e de maior abrangência. 

Se, porém, retirarmos dos observáveis não mais suas características, mas o que nós, 

sujeitos, colocamos neles, teremos uma abstração pseudoempírica (pseudo-empirique).  

 

36 Becker, 2017, p. 375: O reflexionamento consiste em retirar qualidades das 

coordenações das ações, de um patamar qualquer, e transferi-las para o patamar acima. 

Consiste na projeção, sobre um patamar superior, daquilo que foi tirado do patamar 

inferior. Ex.: da ação à representação, desta às narrativas, das narrativas às 

comparações, destas à reflexão, da reflexão à meta-reflexão; das operações aritméticas 

à álgebra, das geometrias ao cálculo diferencial e integral; das concepções de espaço 

e tempo absolutos, às de espaço e tempo relativos; da consciência histórica presente, 

à consciência histórica passada ou futura; do espaço presente ao espaço distante ou 

longínquo; da língua falada à língua escrita, etc. É a ação do sujeito, organizada em 

estruturas, que realiza essas transposições, construindo pontes entre o real e a razão 

humana. “As raízes do pensamento devem ser procuradas na ação e os esquemas 

operatórios derivam diretamente dos esquemas de ação” (Piaget, 1996, p. 210). 

 

37 Becker, 2017, p. 376: A reflexão consiste na reorganização do que foi transferido pelo 

reflexionamento ao patamar superior em função do que já existia ali. Pode-se usar a 

seguinte metáfora: fui a uma loja de móveis e encontrei lá o móvel dos meus sonhos. 

Cedendo a um impulso consumista, adquiri o móvel. Assim que os carregadores o 

introduziram na sala de estar, ele se transformou num estorvo. O que fazer? Devolver o 

móvel? A solução é reorganizar o espaço da sala para que o novo móvel receba o lugar 

que merece e a sala receba, em função da novidade, uma nova e desejada estética. A 

reflexão reorganiza, no patamar superior, características das coordenações das ações 

trazidas do patamar inferior, em função da organização que já existe ali. Dessa 

reorganização surge algo novo, uma nova organização. A reflexão é, pois, um “[...] ato 

mental de reconstrução e reorganização sobre o patamar superior daquilo que foi assim 

transferido do inferior” (Piaget, 1995, p. 274-275); e isso em qualquer nível cognitivo e 

em qualquer idade. 
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38 Becker, 2017, p. 377: O princípio teórico que explica a abstração reflexionante é a 

interação. Interação significa que os dois polos da relação epistemológica, ao mesmo 

tempo opostos e complementares, são ativos. Como tudo começa com a assimilação, 

a ação assimiladora do sujeito inicia um ciclo de ações sobre o objeto (uma coisa, uma 

pessoa, uma noção ou conceito, um fato científico, uma teoria, etc.), seguido de ações 

de retorno, do objeto sobre o sujeito – o objeto responde a essa ação, com uma ação 

de retorno. O sujeito, frente a essa ação de resistência do objeto a ser assimilado, 

modifica seus esquemas assimiladores (acomodação) para dar conta da nova ação que 

percebeu ser insuficiente. Um novo ciclo de ações pode ser inaugurado se o sujeito 

resolver continuar e voltar a agir sobre o objeto, agora com capacidade de assimilação 

melhorada devido à acomodação, completando um ciclo de equilibração majorante ou 

de abstração reflexionante.  

  

39 Becker, 2017, p. 377: Portanto, a reflexão faz surgir uma nova organização que terá, 

por um lado, as características próprias da estrutura cognitiva da espécie humana 

(Piaget, 1978b) e, por outro, variadas riquezas das experiências individuais de um 

sujeito humano particular, histórica e socialmente situado, que vive um processo de 

interação entre ele e o meio físico e social.  

Encontramos a interpretação de que um novo patamar já contém uma organização, uma 

estrutura, em outro livro (Piaget, 1974a) do autor. O novo patamar no qual a reflexão 

reorganiza os elementos trazidos do patamar inferior não se encontra vazio, não é tábula 

rasa.  

Em segundo lugar, essa abstração ‘reflexionante’ comporta uma ‘reflexão’ no sentido de 

uma reorganização mental, e isso necessariamente, pelo fato de que o ‘reflexionamento’ 

chega a um patamar superior no qual trata inicialmente de reconstruir o que foi abstraído 

do patamar inferior, de modo a ajustá-lo à estrutura desse patamar superior... (Piaget, 

1974a, p. 82, grifo nosso).  

O patamar superior não é, pois, vazio ou tábula rasa. Há nele uma estrutura que é 

reconstruída por reflexão, pondo em relação ao que foi trazido do patamar inferior com 

a estrutura previamente existente, construída. Por isso os sucessivos processos de 

reflexionamentos e reflexões são responsáveis pela criação de novidades. “Numa 

palavra, o duplo processo do ‘reflexionamento dos reflexionamentos’ inferiores e da 

‘reflexão sobre as reflexões’ precedentes constitui um dinamismo ininterrupto, do qual 

procuramos caracterizar algumas das etapas, as mais simples” (Piaget, 1995, p. 205).  

 

40 Becker, 2017, p. 378: Ao chegar-se ao estádio das operações formais, tornam-se 

possíveis reflexões de nível superior – o sujeito resolve inteiramente o problema em 

pauta pela via exclusivamente dedutiva, portanto por antecipação; em vez de 

reconstruções sucessivas, retroativas, como no estádio anterior (operatório concreto), 

ele coordena tudo “[...] em um sistema único de inferências proativas” (Piaget, 1995, p. 

57). Há, então, explicação clara “[...] pelo pensamento reflexivo, de traços comuns e de 

diferenças entre os dois tipos de estrutura” (Piaget, 1995, p. 58). É para designar esse 

ponto de chegada que Piaget utiliza o termo reflexive. Entendo, por isso, que não se 

pode traduzir a abstraction réfléchissante, nem sequer a abstraction réfléchie, por 

abstração reflexiva. Piaget reserva esse adjetivo para o pensamento operatório formal 
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– pensée réfléxive (pensamento reflexivo) – pensamento que reúne todas as variáveis 

de um problema numa totalidade operatória, o que exige capacidade de antecipação; 

isso só pode acontecer no nível formal.  

 

41 Becker, 2017, p. 380: Pela abstração empírica, na medida em que retira 

características de observáveis, o sujeito realiza generalizações indutivas, portanto 

probabilísticas, desprovidas de necessidade; pela abstração reflexionante, da qual faz 

parte a abstração pseudoempírica, retira qualidades das coordenações das ações (não 

observáveis) realizando generalizações construtivas (Piaget, 1978b), cada vez mais 

providas de necessidade, possibilitando raciocínios dedutivos. Essas generalizações 

possibilitam, por sua vez, atingir o universal e o necessário – objetivo último dos 

conhecimentos físicos e matemáticos e ambição de todas as demais ciências. Com a 

abstração empírica apenas, o sujeito nunca chegará a deduções lógico-matemáticas; 

chegará, no máximo, a induções prováveis.  

O universal e o necessário, tal como o infinito e o conjunto dos possíveis, não são 

observáveis; não são características dos objetos e, por isso, não são objeto de 

abstração empírica, são características das operações do sujeito possibilitadas pelas 

coordenações das ações, cujas características constituem matéria prima da abstração 

reflexionante. De onde então o sujeito retira instâncias desse teor – universalidade, 

necessidade, conjunto dos possíveis, etc. – tão presentes na matemática, na lógica, na 

física, na filosofia, de certa forma em todas as ciências?  

 

42 Becker, 2017, p. 381: A abstração pseudoempírica, embora reflexionante, situa-se a 

meio-caminho entre as abstrações empíricas e reflexionantes; ela possibilita a 

realização de um jogo mental altamente eficiente utilizando ao mesmo tempo as 

qualidades da abstração empírica e o eficiente mecanismo da reflexionante; atende à 

necessidade do aspecto figurativo, mas é, de fato, operativa. Um dos exemplos mais 

expressivos, utilizado pelo próprio Piaget, é o do ábaco, como vimos acima. Esse 

aparelho tem um número finito de contas. Como o sujeito adquire a noção de infinito 

(n+1 – pode-se sempre acrescentar 1 a um número n) ao calcular com os recursos 

desse aparelho? A abstração empírica não explica.  

[...] a abstração pseudoempírica apareceu bem como um caso particular de abstração 

reflexionante: o que o sujeito tira dos objetos (além, naturalmente, de suas qualidades 

físicas registradas por abstração empírica: diferença de cores e de tamanho) são as 

propriedades que é capaz de neles introduzir, de acordo com o nível de suas 

coordenações de ações (Piaget, 1995, p. 147).  

[...] a abstração ‘pseudoempírica’ não se reduz a um conjunto de constatações, mas 

exige a utilização de um quadro assimilador, tal como acontece com a própria abstração 

empírica, salvo que na situação pseudoempírica este quadro é mantido para assegurar 

uma leitura adequada dos dados [...], de tornar a juntar as operações que têm permitido 

a construção da série [aditiva complexa, p. ex.] e cujas propriedades de ordem têm sido, 

por este fato, introduzidas nos objetos (Piaget, 1995, p. 186).  

Nessa modalidade de abstração, as qualidades que o sujeito tira dos objetos não 

pertencem a eles; foram introduzidas neles pelo sujeito, por sua atividade. A abstração 
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pseudoempírica é uma variante da reflexionante; o sujeito realiza construções apoiando-

se sempre sobre resultados constatáveis que muito mais tarde se tornarão dedutivos, 

como acontece com exercícios de aritmética com o recurso do ábaco. Ela apoia-se, 

pois, sobre objetos arranjados previamente pelo sujeito e não sobre objetos quaisquer. 

Nunca é demais lembrar que fazemos numerosas induções e deduções na 

informalidade do cotidiano; a fortiori, na formalidade de nossas ações: no trabalho, na 

vida acadêmica ou na atividade científica.  

43 Commentary on Vygotsky's criticisms of Language and Thought of the Child 

and Judgment and Reasoning in the Child, Jean Piaget 1962 in Piaget, J. (1995). 

Commentary on Vygotsky's criticisms of Language and Thought of the Child and 

Judgment and Reasoning in the Child. New Ideas in Psychology, 13, 325-340. 

44 And yet to say that every exchange between the child and his environment tends 

towards adaptation is not to say that this adaptation is successful from the outset. It is 

necessary to guard against an excessive bio-social optimism into which Vygotsky 

sometimes seems to fall. In fact there are two possible limits on any adaptive effort. (P. 

3)  

(1) The subject may not yet have acquired or constructed the instruments or 

organs of adaptation for the accomplishment of certain tasks, because the 

construction of such instruments is sometimes very long and difficult. This is 

the case with logical operations whose first equilibrated systems are not 

completed until the age of seven or eight years (see The child's conception of 

number, The child's conception of space, etc.). (P. 3)  

(2) Adaptation is an equilibrium between an assimilation of objects to action structures 

and an accommodation of these structures to the objects, where such structures may be 

inborn, or may be under construction through action, or may be already formed though 

the progressive organisation of actions. It can always happen that any such equilibrium 

takes on forms that are not entirely satisfactory and that the effort towards adaptation 

may lead to systematic errors. (P. 3)  

45 Piaget, 1965: The fact that all behaviour is adaptive and that all adaptation is always 

some (stable or unstable) form of equilibrium between assimilation and accommodation 

permits us simultaneously (i) to account for the precocious manifestations of the 

Lustprinzip by means of the affective aspect of the frequent predominance of assimilation 

and (ii) to vindicate Vygotsky's reservations when he maintains that adaptation to reality 

always goes hand in glove with both need and pleasure (since even when assimilation 

predominates, it is always accompanied by some form of accommodation).(P.5) 

46 Piaget, 1965: On this point, all of my subsequent work on the genesis of intellectual 

operations through action itself and on the genesis of logical structures through action-

coordination sufficiently demonstrates that I do not separate thought from action. It took 

me some time to see, it is true, that the roots of logical operations lie deeper than 

linguistic connections and that my early study showed a preoccupation with thought at 

the level of language. (P.5)  

There is no reason for cognitive egocentrism, characterised by preferential unconscious 

centration or, as we have always more simply put this, characterised by "non-

differentiation of points of view", not to have a similar application to inter-individual 
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relationships, in particular to those which are conveyed through language. To take an 

example from adult life — one which has indeed been experienced by all psychologists 

— every novice teacher discovers sooner or later that his first lectures were 

incomprehensible because he was talking with respect to his own point of view, only 

gradually and with difficulty realising that it is not easy to place oneself in the point of 

view of students who do not know what he knows about the subject matter to be taught. 

Here's a second example: the whole art of discussion consists principally in knowing how 

to place oneself in the other person's point of view, without which discussion is useless 

— as indeed it often is, even among psychologists! (P. 6) 

47 Piaget, 1965: The central idea, then, that I have tried to express by means of the term 

intellectual egocentrism (no doubt a bad choice) is that progress in knowledge occurs 

neither as simple addition nor as additive stratification, as if richer knowledge came along 

merely to augment weaker knowledge, but that this progress rests equally on the 

continual recasting and correction of earlier points of view through a process which is as 

retroactive as it is additive. This process consists in the endless correction of earlier 

"systematic errors" or those which arise along the way. Now this process of correction 

seems to obey a well-defined law of evolution, which is the law of decentration. A gigantic 

effort in decentration was required, even by small child as shown in my account 

(accepted by Vygotsky) of the development of the notion of brother, in the understanding 

on the part of a boy who has a brother that this brother has himself as a brother as well 

and that this notion therefore depends on a completely reciprocal relation, not on an 

"absolute" property. It is precisely to designate this initial failure in decentration that I 

have used the word egocentrism. (P. 4) 

Cognitive egocentrism, as I have tried to make clear, stems from non-differentiation 

between one's own and other possible points of view and in no way at all from an 

individualism which precedes relations with other people (as in the position taken by 

Rousseau which has occasionally been imputed to me, a surprising misapprehension 

which Vygotsky to be sure did not share). (P. 4) 

48 Piaget, 1965: The measurement of egocentric language has shown that there are very 

great environmental and situational variations, so that contrary to my initial hopes we do 

not possess from this a valid measure of intellectual egocentrism, not even of verbal 

egocentrism. (P.7)  

Third, he put forward the new hypothesis that egocentric language is the point of 

departure for the interiorised language of the more developed subjects, specifying that 

interior language could serve both autistic ends and logical thinking. I find myself in 

complete agreement with these hypotheses.(P.8) Vygotsky reproaches me correctly for 

not emphasising sufficiently from the outset the functional aspect of these questions. 

Granted, but I did emphasise this later on. (P. 8)  

49 Piaget, 1965: In short, when Vygotsky concludes that the early function of language is 

that of global communication and that this language later becomes differentiated into 

egocentric and "communicative" language, I believe I agree with him. But when he then 

maintains that these two forms of language are equally socialised and differ only in 

function, I cannot go along with him because the word socialisation is then ambiguous: 

if an individual A mistakenly believes that an individual B thinks the way that A does, and 

if A fails to understand this difference between the two points of view, this is, to be sure, 

social behaviour in the sense that there is contact between the two. But from the 
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perspective of intellectual cooperation, such behavior is unadapted. It is this perspective 

which bears upon the only problem which has concerned me but which does not seem 

to have interested Vygotsky. (P. 10) 

50 Piaget, 1965: As a specific example, let us take the teaching of geometry. In Geneva, 

in France, etc. such teaching has three characteristics: (i) it begins late, usually at about 

the age of 11, unlike arithmetic, which is taught from about the age of seven; (ii) from the 

outset it is specifically geometrical or even metrical without first going though a qualitative 

phase in which spatial operations would be reduced to logical operations, applied to the 

continuum; (iii) it follows the historical order of discovery — Euclidean geometry is taught 

first, projective geometry much later, and topology only at the end (at University).P 10 

Yet it is well known that modern theoretical geometry takes its departure from topological 

structures, from which by parallel methods both projective structures and Euclidean 

structures can be derived. Moreover, it is known that theoretical geometry is based on 

logic, and finally there is an increasingly close connection between geometrical 

considerations and algebraic or numerical ones. If, as Vygotsky proposes, we now 

examine the development of geometrical operations in children,35 we find that it takes a 

course much closer to the spirit of theoretical geometry than to that of traditional school 

teaching: (i*) the child constructs his spatial operations at the same time as his numerical 

ones with mutual interaction (there is, in particular, a notable parallel between the 

construction of number and of the measurement of continuous quantity); (ii*) the child's 

first geometrical operations are essentially qualitative and entirely parallel to his logical 

operations (order, inclusion, etc.); (iii*) the first geometrical structures which the child 

discovers are essentially topological in nature, and it is from these that he builds up, but 

in a parallel fashion, elementary projective and Euclidean structures. (P. 11)  

51 Piaget, 1965: As a specific example, let us take the teaching of geometry. In Geneva, 

in France, etc. such teaching has three characteristics: (i) it begins late, usually at about 

the age of 11, unlike arithmetic, which is taught from about the age of seven; (ii) from the 

outset it is specifically geometrical or even metrical without first going through a 

qualitative phase in which spatial operations would be reduced to logical operations, 

applied to the continuum; (iii) it follows the historical order of discovery — Euclidean 

geometry is taught first, projective geometry much later, and topology only at the end (at 

University).(P 10) 

 Yet it is well known that modern theoretical geometry takes its departure from topological 

structures, from which by parallel methods both projective structures and Euclidean 

structures can be derived. Moreover, it is known that theoretical geometry is based on 

logic, and finally there is an increasingly close connection between geometrical 

considerations and algebraic or numerical ones. If, as Vygotsky proposes, we now 

examine the development of geometrical operations in children, we find that it takes a 

course much closer to the spirit of theoretical geometry than to that of traditional school 

teaching: (i*) the child constructs his spatial operations at the same time as his numerical 

ones with mutual interaction (there is, in particular, a notable parallel between the 

construction of number and of the measurement of continuous quantity); (ii*) the child's 

first geometrical operations are essentially qualitative and entirely parallel to his logical 

operations (order, inclusion, etc.); (iii*) the first geometrical structures which the child 

discovers are essentially topological in nature, and it is from these that he builds up, but 

in a parallel fashion, elementary projective and Euclidean structures. (P. 11)  
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In the first place, he reproaches me for viewing school learning as not essentially related 

to the child's spontaneous development. Yet, to my mind, it should be clear that it is not 

the child that should be blamed for the eventual conflicts, but the school, unaware as it 

is of the use it could make of pupils' spontaneous development which it should reinforce 

by satisfactory methods, and not inhibit spontaneous development, as it often does. In 

the second place, the main error made by Vygotsky in his interpretation of my work, in 

this domain, is that he believes that, for me, adult thought, after various compromises, 

gradually "replaces" child thought through some sort of "mechanical abolition" of the 

latter. (P. 12)  

In Vygotsky's system, the "key" to this problem is that "scientific and spontaneous 

concepts start from different points but eventually meet". On this point we are in complete 

agreement, if he means that a true meeting takes place between the sociogenesis of 

scientific notions (in the field of the history of science and in the transmission of 

knowledge from one generation to the next) and the psychogenesis of "spontaneous" 

structures (influenced, to be sure, by interaction with social, familial, scholastic, etc. 

contexts), and not simply that psychogenesis is entirely determined by the historical and 

ambient culture. I think that in putting it thus I am not making Vygotsky say more than he 

did, since he admits that spontaneity makes some contribution to development. It 

remains now to clarify what that contribution is. (P. 12)  

52 Piaget, 1965: All this raises at least two problems, which Vygotsky formulates, but in 

the solution of which we differ somewhat. The first concerns the "interaction of 

spontaneous and non-spontaneous concepts". This interaction is more complex than 

Vygotsky claims. In some cases, what is transmitted through education is well 

assimilated by the child because it represents an extension of some spontaneous 

construction with consequential acceleration in development. But in other cases, 

educational transmission intervenes too early or too late, or in a manner that precludes 

assimilation because of a mismatch with spontaneous construction. In that case, the 

child's development is impeded, or even deflected into barrenness, as so often happens 

in the teaching of the exact sciences. Therefore, I do not believe, as Vygotsky seems to 

do, that new concepts, even at school level, are always acquired through adult didactic 

intervention. This may occur, but there is a much more productive form of instruction: the 

so-called "active" schools endeavour to create situations that, while not "spontaneous" 

in themselves, evoke spontaneous elaboration on the part of the child, if one manages 

both to spark his interest and to present the problem in such a way that it matches the 

structures he has already formed. (P 11/12)  

53 Piaget,1965 :It seems that, on reading Vygotsky (though of course I do not know the 

rest of his work), the principal factor is to be sought in the "generalisation of perceptions", 

and that process is in itself suffcient to bring mental operations into consciousness. We, 

on the other hand, in the series of works mentioned above on the spontaneous 

development of scientific notions, have come to the view that the central factor is the 

very process of constructing operations qua interiorised actions becoming reversible and 

coordinating themselves into overarching structures subject to well-defined laws (whose 

variety is considerable). The progress of generalisation is then nothing but the result of 

this elaboration of operational structures, and these structures derive not from perception 

but from action in its entirety. (P. 13)  
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54 Piaget,1965): A small example of this difference in our points of view is provided by 

Vygotsky's comment on class inclusion. In reading it, someone could say that the child 

discovers inclusion by a combination of generalisation and learning: in learning to use 

the words rose, and then flower, the child first juxtaposes them, but it is sufficient to 

generate the generalisation "all roses are flowers", and to discover that the converse is 

not true, to realise that the class of roses is included in the class of flowers. Having 

studied such problems at first hand, we now know how much more complex the question 

is. Even if a child asserts that all roses are flowers and that not all flowers are roses, he 

is unable to conclude until reaching a certain level that there are more flowers than roses. 

To gain access to this inclusion extensionally, a child has to construct an operational 

system such that A (roses) + A' (non-rose flowers) = B (flowers) and such that A = B – 

A', hence A < B. The reversibility of this system is a necessary condition of inclusion. (P. 

14)  

55 I have not discussed up to this point, in this commentary, the question of socialisation 

as a condition of intellectual development, although Vygotsky raises it several times. In 

my present point of view, this question no longer arises for me in its past form because 

the focus on operations and decentration tied to the construction of operational structures 

puts the issue in a new light. All logical thought is socialized because it implies the 

possibility of communication between individuals. But such interpersonal exchange 

proceeds through correspondences, unions, intersections and reciprocities, which are 

still operations. Thus there is identity between these inter-individual operations. The 

conclusion to draw is therefore that operational structures which are spontaneously 

constructed during the course of intellectual development are in essence the structures 

of action coordination. These coordinations are internal, whether to the actions of 

individuals or between the actions of different individuals, and so of cooperation. (P. 14)  

56 Aristóteles; Organon; 16a–24b 

57 Freire, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

58 Freire,1996: Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, 

necessário à reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto que quase se confunde com 

a prática. O seu "distanciamento" epistemológico da prática enquanto objeto de sua 

análise e maior comunicabilidade exercer em torno da superação da ingenuidade pela 

rigorosidade.(P.22) 

59 Freire,1996: Saber igualmente fundamental à prática educativa do professor ou da 

professora é o que diz respeito à força, às vezes maior do que pensamos. Da ideologia. 

É o que nos adverte de suas manhas, das armadilhas em que nos faz cair. É que a 

ideologia tem que ver diretamente com a ocultação da verdade dos fatos, com o uso da 

linguagem para penumbrar ou opacizar a realidade ao mesmo tempo em que nos torna 

"míopes".(P. 79) 

60 Freire,1996: Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha 

prática educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente humana, a 

educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do 

conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o 
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esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu esforço de reprodução da 

ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não 

poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora 

nem apenas desmascaradora da ideologia dominante.  

Neutra, indiferente a qualquer destas hipóteses, a da reprodução da ideologia 

dominante ou de sua contestação, a educação jamais foi, é, ou pode ser. È um erro 

decretá-la como tarefa apenas reprodutora da ideologia dominante como erro é tomá-la 

como uma força de desocultação da realidade, a atuar livremente, sem obstáculos e 

duras dificuldades. Erros que implicam diretamente visões defeituosas da História e da 

consciência.(P.61) 

61 Deleuze, Gilles. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia, vol. 1 / Gilles Deleuze, Félix 

Guattari ; Tradução de Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. —Rio de janeiro : Ed. 

34, 2ª Reimpressão, 2000. 

62 Crítica do Programa de Gotha, Karl Marx. Original de 1985. In Marx Engels - Obras 

Escolhidas. Editorial "Avante!" - Edições Progresso Lisboa - Moscovo, 1982. 

63 Sousa, J.S.I.S; Peixoto, A.M.; Toledo,F.F. Enciclopédia Agrícola Brasileira. Volume 1 
A-B. EDUSP, São Paulo,1995. ISBN:8531401291. P.355 
64 Deleuze and Guattari (1987) explain that rhizomes have no beginnings or ends but 
are always in the middle: beginnings and ends imply a linear movement, whereas 
working in the middle is about ‘coming and going rather than starting and finishing’ (p. 
25). I agree with Elizabeth St. Pierre (1997) that we must learn to live in the middle of 
things, in the tension of conflict and confusion and possibility; and we must become adept 
at making do with the messiness of that condition and at finding agency within rather 
than assuming it in advance of the ambiguity of language and cultural practice (p. 
176).(p. 14)  
In a world of increasingly complex information/communication/knowledge technologies, 
the semiotic space of curriculum inquiry – and perhaps especially of transnational 
curriculum inquiry – is also becoming a ‘rhizome space’ that is more hospitable to 
nomadic than to sedentary thought. 
65 The idea of a presupposed plane of immanence generates many other new questions 
and possibilities for complicated conversation around concepts such as ‘intellectual 
breakthrough’ in the internationalization of curriculum studies, and the many other 
concepts that constitute its multiplicity. (p.7) 
66 For Deleuze and Guattari (1994), doing philosophy means creating concepts on planes 
of immanence: ‘Philosophy is a constructivism, and constructivism has two qualitatively 
different aspects: the creation of concepts and the laying out of a plane’ (pp. 35–36). 
Every concept is a finite multiplicity. For example, our concept of ‘foreigner’ involves 
many other concepts, such as ethnic/racial difference and territorial divisibility. Neither 
singular nor universal concepts are possible because every concept has a ‘history’ and 
a ‘becoming’ – a history of its traversal of previous constellations of concepts, and a 
becoming as it joins with other concepts within similar or contiguous fields of problems.(p. 
7)  
67 As I interpret Deleuze and Guattari (1994), the proposition that every concept has a 
history and a becoming is not only a matter of concepts developing within various and 
changing social and historical contexts but also recognizes that concepts have 
acontextual and atemporal features. Every concept inaugurates the plane of immanence 
of the concept, which is ‘neither a concept nor the concept of all concepts’ (p. 7) 
68 [...]is a preconceptual field presupposed within the concept, ‘not in the way that one 
concept may refer to others but in the way that concepts themselves refer to 
nonconceptual understanding’ (p. 40). 
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69 Deleuze and Guattari (1994) argue that the ‘plane of immanence is not a concept that 
is or can be 
thought but rather the image thought gives itself of what it means to think, to make use 
of thought, to find ones bearings in thought’ (p. 37; my emphasis). For example: ‘in 
Descartes [the plane of immanence] is a matter of a subjective understanding implicitly 
presupposed by the “I think” as first concept; in Plato it is the virtual image of an already-
thought that doubles every actual concept’ (pp. 40-41).(p. 8) 
70 Deleuze and Guattari (1994) characterize this complex and paradoxical relationship 
as follows: ‘concepts are events, but the plane is the horizon of events, the reservoir or 
reserve of purely conceptual events’ (p. 36). These are significant questions because, 
as Deleuze and Guattari (1994) argue, modes of intellectual inquiry need to account for 
the planes of immanence upon which they operate. Following this line of argument, Ned 
Curthoys (2001) suggests that ‘conceptual thinking needs to retain a multifarious “sense” 
of what it is doing, the kinds of problems it addresses and the cultural context it seeks to  
influence and is influenced by’. (p.10) 
 
71 Media, Knowledge & Education. Exploring new Spaces, Relations and Dynamics in 
Digital Media Ecologies. Innsbruck University Press 2008.ISBN: 978-3-902571-67-0 
(p.77) 
  
 
72 Connective knowledge adds a third major category to this domain, knowledge that 
could be 
described as distributed, because it is spread across more than one entity. A property of 
one 
entity must lead to or become a property of another entity in order for them to be 
considered 
connected; the knowledge that results from such connections is connective knowledge. 
(p. 77) 
 
73 This is more than just the existence of a relation between one entity and another; it 
implies interaction. A relation – such as 'taller than' or 'next to' – is a type of quality. It 
describes a property of the object in question, with reference to a second object. But the 
fact that I am, say, 'taller than' Fred tells us nothing about how Fred and I interact. That 
is something different. (p. 77)  
Connective knowledge requires an interaction. More to the point, connective knowledge 
is knowledge of the interaction. If Janet votes a certain way because I told her to, an 
interaction has taken place and a connection has been established. The knowledge thus 
observed consists not in how Janet and I will vote, nor in how many of us will vote, but 
rather, in the observation that there is this type of connection between myself and Janet. 
This knowledge may have nothing to do with voting at all. Rather, we may recognize it 
as part of a larger pattern of interaction between the two of us. (p. 77)  
 
74 Emergence is a hard concept, but at this point I can gloss it with a simple 
characterization: 
emergence is interpretation applied to connections. 
There are two (equally valid) ways of thinking about this: First, we may perceive an actual 
set of connections linking a group of entities as a distinct whole. For example, when one 
domino topples another, and so on, in turn, and we observe this from a distance, we may 
observe what appears to be a wave moving through the dominoes. 
The wave that we observe can be said to be an 'emergent phenomenon' – it is not a 
property of the dominoes themselves, or even of the falling of the dominoes, but of the 
connectedness of the falling – because one domino causes the next to fall, we see a 
wave. 
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Second, we may perceive something as a distinct whole and interpret this as a set of 
connections. 
For example, when we look at the image of Richard Nixon on the television, we do not 
perceive the individual pixels, but rather, the image of a person. But our inference goes 
beyond merely the observation of the person; if asked, we would say that the 
appearances of the pixels are connected to each other, through the mechanism of having 
a common origin 
(Richard Nixon himself) and the mechanism of video broadcasting. P 79 
 
75 That the entities in the various categories of knowledge – be they properties or 
numbers – are themselves not real. When we talk about 'redness', we are not talking 
about something that has an independent, concrete existence in the world, but rather, in 
something that exists (insofar as it exists at all) only in our own minds. When we talk 
about the number 'four', we are not describing some Platonic entity (Dye 2003), but 
rather, nothing more than our own thoughts or sensations. (p. 80)  
76 Our knowledge consists of interpretations of perceptions, which are in themselves 
distinct from any physical reality that may have caused them. In this sense, one might 
say that these interpretations are 'constructed' – that is, they are the result of some 
mental or cognitive process, rather than something that comes delivered to us already 
assembled. Inference is, broadly speaking, the manipulation of these bits of knowledge, 
in the abstract, to produce new bits of knowledge. In our mind, for example, we can 
postulate that if a red light is added to a yellow light, the result will be an orange light. Or 
that two sheep added to two sheep will result in four sheep. Often, subsequent 
perceptions will confirm such predictions, thus leading us to rely more greatly on the 
manipulations that resulted in them (and less greatly on manipulations that did not result 
in them, though the human mind is notoriously fickle in this regard). (p. 81)   
77 Our inferences, therefore, are based on salience, where salience may be thought of 
as the importance, relevance or vivacity of some property or perception. We 'pick out' 
those perceptions that will be of use to us, and disregard the rest. This is not often even 
a conscious process; it is based in part on innate reactions (such as jumping when we 
hear a loud sound) and largely on prior expectations. Our past knowledge has led us to 
recognize that something P 81 that looks and sounds like a tiger is something we should 
pay attention to, and so our inference engine kicks into high gear. (pgs. 81,82)  
78 This process of inference has a history in philosophy under the heading of 
'associationism', a type of reasoning associated with (until the advent of logical 
positivism) empirical philosophy and people such as Hume and Mill. 
The central idea of associationism is this: two things that are relevantly similar become 
connected in the mind. This connection or association in turn allows knowledge about 
one to be inferred of the other. […]In the case of connections, the concept of similarity is 
less intuitive, but breaks into two major 
categories: First, we can say that two entities are connectively similar if they share 
connections with the 
same set of entities. (p. 83) 
Second, we can say that two entities are connectively similar if they share similar sets of 
connections. (p. 84) 
 
79 At this point we reach a central concept of connective knowledge, that of distributed 
knowledge. (p. 84) 
What makes a political party (and similar entities, such as corporations, hockey teams 
and university faculties) is the set of connections between its members, the existence of 
which is often manifest and recognized with special documents and legal standing.  
It's a nebulous concept. The political party does not exist, is not contained, in any of its 
members, nor is it a mere aggregation of the properties or number of its members, but it 
would not exist without its members. The existence of the political party is distributed – 
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there is no single place it could be said to be, but many places in which its existence 
could be said to be manifest. (p. 85)  
80 Strictly speaking, every entity in the world is a distributed entity (save, perhaps, 
indivisible subatomic particles – and (in my view) these may exist only by virtue of a 
reverse distribution, consisting entirely of entities that are larger than they are, much like 
a point in a moire pattern – but this is very speculative). Every entity is composed of 
additional entities, and the properties of the entity in question are not all mere reflections 
of the smaller entities, but rather, unique properties, that come into existence because 
of the organization of those entities.  
Thus the same collection of carbon atoms may result in very soft charcoal or a very hard 
diamond. (p. 85)  
81 From the writings of people like Wittgenstein we get the idea that meanings, in the 
truest sense, exist only when they are shared by a community of speakers. Wittgenstein 
(1999) even went so far as to say there could be no private language, that meaning is 
possible only if it is shared publicly.(p. 86)  
When the meanings of words are distributed, the basis of their meanings – the smaller 
subsymbolic entities that make up the meanings – are intermingled. In a certain sense, 
you can't understand what 'Paris' means unless you at the same time understand what 
a set of other words, and indeed, other concepts (such as 'naming') mean. (p. 87) 
Knowledge is, as Hume said, a 'habit of the mind'. (p.87) 
Meaning, for Wittgenstein, is established in the act of communicating. From the 
perspective of the current discussion, we would say something like this: the shared 
meaning of the word 'Paris' is an emergent property of the set of specific interactions 
between people involving the use of the word 'Paris' or of words associated with the word 
'Paris'. Or as Wittgenstein said it, “Meaning is use.”(p. 88)  
82 It may seem odd at this juncture to speak of a language as a social phenomenon, and 
a language as a mental phenomenon, in much the same terms, and indeed even, 
interchangeable. But it is not odd, nor even unintuitive, when it is recognized that 
meaning, both socially and neurally, have the same origin: meaning is an emergent 
phenomenon, arising from the connections between underlying entities. Socially, the 
underlying entities are speakers of the language, while mentally, the underlying entities 
are neurons and subsymbolic neural structures. (p. 88)  
83 Social knowledge is to a society what personal knowledge is to a person. It is a result 
of the connections between the individual members of society, resident in no single one 
of them, but rather a property of the society working as a whole. Numerous instances of 
such connections occur; where certain of those connections become salient, and are 
frequently activated through use, they are recognized as forming a distinct entity, 
producing a distinct type of knowledge.P 89  
84 And it is this: the networks we describe, and in some cases build (or through legislation, 
protect), are interpretations of the multifarious connections that exist in an environment 
or in a society. They depend, essentially, on a point of view. And, arguably, the 
inequalities of links on the web or money in society represent the prevalence of one point 
of view, or some points of view, over others. But to understand how this could be so, we 
need to look at networks, not as physical systems, but as semantical constructs, where 
the organization of links is determined as much by similarity and salience than by raw, 
epistemologically neutral, forces of nature. (p. 90) 
85 What does it mean, even to say that a sentence has semantical import? To say, 
similarly, that we 'know' something? As suggested above, most of us remain committed 
to something like a Tarski semantics: we know something just in case what we know 
happens to be true. But of course, this fails to tell the whole story. The knowledge needs 
to be, in some way, in our mind (or in our society); it needs to be a 'belief'. And (so goes 
the argument) it needs to be in some way justified, through a process of verification, or 
at the very least, says Popper (1963), through the absence of falsification.(p. 91)  
86 No wonder Dreyfus and Dreyfus (2005) talk about 'levels' of knowledge, up to and 
including an almost intuitive 'expert' knowledge. As a particular organization, a particular 
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set of connections, between neural structures is strengthened, as this structure becomes 
embedded in more and more of our other concepts and other knowledge, it changes its 
nature, changing from something that needs to be triggered by cue or association (or 
mental effort) into something that is natural as other things we 'know' deeply, like how to 
breathe, and how to walk, structures entrenched through years, decades, or successful 
practice. Contrast this to a cognitivist model of knowledge, where once justification is 
presented, something is 'known', and cannot in later life be 'more known'.P 92  
87 'Public knowledge' is the explicit representation of social knowledge in language or 
some other concrete form. Public knowledge is what most people think of as 'knowledge' 
per se, it is what we attempt to teach our children, it is what is embodied an a canon and 
passed on to successive generations. (p. 92)  
88 But the mere communication of private knowledge in the public domain does not 
thereby convert it to public knowledge. It must be interpreted as such, recognized as 
such, in the public domain. In order for this to happen, the set of utterances ('Paris is the 
capital of France', say) must form a part of of the communications, of the interactions, in 
the social network as a whole. Then this pattern of communication must in turn be 
recognized by some perceiver (or group of perceivers) as constituting a relevant 
underlying organization of communication informing (say) the behaviour of a society as 
a whole. (p. 93)   
89 Interaction in a community of practice is to a significant degree an alignment of (certain 
parts of) one's personal knowledge with public knowledge – immersion produces a 
salience of certain utterances, certain practices, and thus promotes the development of 
corresponding (but probably not isomorphic) structures in the mind. It exposes a person 
to instances of knowledge statements and practices which, if they are sufficiently similar 
to preexisting organizations of neural and mental structures, increase, through 
association, their strength and importance. (p. 93)  
90 Knowledge is a network phenomenon, to 'know' something is to be organized in a 
certain way, to exhibit patterns of connectivity. To 'learn' is to acquire certain patterns. 
This is as true for a community as it is for an individual. But it should be self-evident that 
mere organization is not the only determinate of what constitutes, if you will, 'good' 
knowledge as opposed to bad' (or 'false') knowledge. (p. 94)  
91 In quantitative reasoning, we take care to ensure that, in our measurements, we are 
measuring the same thing. Through processes such as double-blind experimentation, 
we additionally take care to ensure that our expectations do not influence the count. In 
statistical reasoning, we take care to ensure that we have a sufficiently random and 
representative sample, in order to ensure that we are measuring one phenomenon, and 
not a different, unexpected phenomenon.  
In both we employ what Carnap (1967) called the requirement of the total evidence: we 
peer at something from all angles, all viewpoints, and if everybody (or the preponderance 
of observers) conclude that it's a duck, then it's a duck. P 95  
Connective knowledge is supported through similar mechanisms. It is important to 
recognize that a structure of connections is, at its heart, artificial, an interpretation of any 
reality there may be, and moreover, that our observations of emergent phenomena 
themselves as fragile and questionable as observations and measurements – these 
days, maybe more so, because we do not have a sound science of network semantics. 
P 96  
92 As mentioned above, a scale free network is characterized by a small number of 
entities is numerous connections, and a large number of entities with much fewer 
connections. It is worth noting that such networks are very tightly connected – in a scale 
free network a piece of information can reach an entire network very quickly. (p. 97) 
For, indeed, the mechanism for attaining the reliability of connective knowledge is 
fundamentally the same as that of attaining reliability in other areas; the promotion of 
diversity, through the empowering of individual entities, and the reduction in the influence 
of well-connected entities, is essentially a way of creating extra sets of eyes within the 
network. (p.98) 
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What distinguishes Wikipedia from Britannica is not so much the account of truth it 
embraces as the process through which it arrives at truth. Wikipedia, much more so than 
Britannica, represents an instance of connective knowledge – it is an attempt to capture, 
as public knowledge, what can be observed via the interactions of numerous instances 
of private knowledge.(p. 98)  
Wikipedia, through iterations of successive editing, captures the output of interactions 
between instances of private knowledge. The majority, typically, does not rule on 
Wikipedia; what matters is what is produced through the interaction. In the case of 
Britannica, the same is the case. The authors, as experts, are typically those immersed 
in a knowledge community, who have in turn internalized the knowledge (both social and 
public) possessed by that community. The expert serves as a dedicated interpreter of 
that knowledge, an interpretation that is additionally subject to subsequent interactions 
with proofreaders and editors.(p. 98)  
93 (Downes, 2008):Arguably, the following criteria will determine the difference: First, 
diversity. Did the process involve the widest possible spectrum of points of view? Did 
people who interpret the matter one way, and from one set of background assumptions, 
interact with with people who approach the matter from a different perspective?  
Second, and related, autonomy. Were the individual knowers contributing to the 
interaction of their own accord, according to their own knowledge, values and decisions, 
or were they acting at the behest of some external agency seeking to magnify a certain 
point of view through quantity rather than reason and reflection?  
Third, interactivity. Is the knowledge being produced the product of an interaction 
between the members, or is it a (mere) aggregation of the members' perspectives? A 
different type of knowledge is produced one way as opposed to the other. Just as the 
human mind does not determine what is seen in front of it by merely counting pixels, nor 
either does a process intended to create public knowledge.  
Fourth, and again related, openness. Is there a mechanism that allows a given 
perspective to be entered into the system, to be heard and interacted with by others? It 
is based on these criteria that we arrive at an account of a knowing network. The scale-
free networks contemplated above constitute instances in which these criteria are 
violated: by concentrating the flow of knowledge through central and highly connected 
nodes, they reduce diversity and reduce interactivity. Even where such networks are 
open and allow autonomy (and they are often not), the members of such networks are 
constrained: only certain perspectives are presented to them for consideration, and only 
certain perspectives will be passed to the remainder of the network (namely, in both 
cases, the perspectives of those occupying the highly connected nodes).P 100  
94 Innovate: Journal of Online Education.Volume 4.Issue 5 June/July 2008 Article 
2.07/01/2008 
Rhizomatic Education: Community as Curriculum.Dave Cormier 
 
95 (Cormier, 2008):However, the concept of knowledge is fluid and subject to cultural and 
historical forces (Exhibit 1); as Horton and Freire (1990) argue, "If the act of knowing has 
historicity, then today's knowledge about something is not necessarily the same 
tomorrow. Knowledge is changed to the extent that reality also moves and changes. . . . 
It's not something stabilized, immobilized" (p. 101). 
96 (Downes, 2008):The word itself is thought to have multiple origins, drawing from forms 
of "to know," "to recognize," and the Old Icelandic knà, meaning "I can." The combination 
of these origins suggests a relationship of knowledge, power, and agency that is 
grounded in both the social and the political spheres. Knowledge represents “positions 
from which people make sense of their worlds and their place in them, and from which 
they construct their concepts of agency, the possible, and their own capacities to do” 
(Stewart 2002, 20). 
 
97 (Cormier, 2008): Knowledge as negotiation is not an entirely new concept in 
educational circles; social contructivist and connectivist pedagogies, for instance, are 
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centered on the process of negotiation as a learning process. Neither of these theories, 
however, is sufficient to represent the nature of learning in the online world. There is an 
assumption in both theories that the learning process should happen organically but that 
knowledge, or what is to be learned, is still something independently verifiable with a 
definitive beginning and end goal determined by curriculum.  
98 (Cormier, 2008): Information is the foundation of knowledge. The information in any 
given field consists of facts and figures, such as may be found in the technical reference 
manuals of learning; in a nonrhizomatic model, individual experts translate information 
into knowledge through the application of checks and balances involving peer review 
and rigorous assessment against a preexisting body of knowledge. The peers and 
experts are themselves vetted through a similar sanctioning process that is the purview, 
largely, of degree-granting institutions.   
99 (Cormier, 2008):In the rhizomatic model of learning, curriculum is not driven by 
predefined inputs from experts; it is constructed and negotiated in real time by the 
contributions of those engaged in the learning process. This community acts as the 
curriculum, spontaneously shaping, constructing, and reconstructing itself and the 
subject of its learning in the same way that the rhizome responds to changing 
environmental conditions: With this model, a community can construct a model of 
education flexible enough for the way knowledge develops and changes today by 
producing a map of contextual knowledge.  
100 (Cormier, 2008): Couros's graduate-level course in educational technology offered at 
the University of Regina provides an ideal example of the role social learning and 
negotiation can play in learning (Exhibit 3). Students in Couros's class worked from a 
curriculum created through their own negotiations of knowledge and formed their own 
personally mapped networks, thereby contributing to the rhizomatic structure in their field 
of study. This kind of collaborative, rhizomatic learning experience clearly represents an 
ideal that is difficult to replicate in all environments, but it does highlight the productive 
possibilities of the rhizome model (Exhibit 4).  
101 (Cormier, 2008):The living curriculum of an active community is a map that is always 
"detachable, connectible, reversible, modifiable, and has multiple entryways and exits": 
In the practical example of Couros's class, students created their own rhizomatically 
mapped curriculum by combining their blogs with information to which Couros pointed 
them and linking the combination to the particular knowledge that they discovered 
through discussions with key people in Couros's professional community. In accessing 
Couros's professional network, students had the opportunity to enter the community  
102 (Cormier, 2008): Traditional curricular domains are based on long-accepted 
knowledge, and the "experts" in those domains are easily identified by comparing their 
assertions with the canon of accepted thought (Banks 1993); newer concepts, whether 
in technology, physics, or modern culture, are not easily compared against any canon. 
This lack of a center of measurement for what is "true" or "right" makes the identification 
of key pieces of knowledge in any of these fields a precarious task. In less-traditional 
curricular domains then, knowledge creators are not accurately epitomized as traditional, 
formal, verified experts; rather, knowledge in these areas is created by a broad collection 
of knowers sharing in the construction and ongoing evolution of a given field. Knowledge 
becomes a negotiation (Farrell 2001). Collaborative knowledge construction is also being 
taken up in fields that are more traditionally coded as learning environments. In 
particular, social learning practices are allowing for a more discursive rhizomatic 
approach to knowledge discovery. Social learning is the practice of working in groups, 
not only to explore an established canon but also to negotiate what qualifies as 
knowledge. 
103 Negotiating Authority by Designing Individualized Grading Contracts Nathan D. 
Brubaker* James Madison University, USA Studying Teacher Education Vol. 6, No. 3, 
November 2010, 257–267  
104 (Brubaker, 2010): For this self-study, I broadly defined negotiating authority as a 
multifaceted process of mutual bargaining over the right to rule and the right to be 
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believed. Encompassing such procedural dimensions of classroom life as issuing 
instructions, making decisions, and establishing and enforcing rules, processes of 
negotiating authority pervade all facets of teaching experience (Steutel&Spiecker, 
2000).(p. 257)  
105 (Brubaker, 2010):Esta visão está baseada nos livros  
Apple, M.W., & Beane, J.A. (1995). Democratic schools. Alexandria, VA: Association for 
Supervision and Curriculum Development. 
Bigelow, W. (1990). Inside the classroom: Social vision and critical pedagogy. Teachers 
College 
Record, 91(3), 437–448. 
 
106 (Brubaker, 2010):In responding to the central problem of how students’ grades for the 
course would be determined, students recognized that virtually any option was available 
to them – so long as they recognized what they wanted to do and took initiative to do it. 
Collectively exploring – and committing to – many options represented a process of 
finding several solutions to the problems being negotiated. P 260  
107 (Brubaker, 2010):Some students modified my contract proposal regarding the rules 
regulating their conduct in the course – of which my proposed attendance policy was the 
most frequently negotiated provision. In response to my one-absence-maximum 
proposal, Franklin noted in his contract, “I would like to discuss a two to three absence 
maximum. Only because if there is a teaching experience that I have to attend I won’t be 
penalized.” P 261   
108 (Brubaker, 2010):No theme was as prominent in the data as deriving legitimacy from 
mutually recognized sources. Virtually every student expressed the belief that the 
opportunity to assume responsibility for shaping their contractual obligations helped 
maximize their commitment to the course and fostered ownership of their learning in 
ways that conventional grading practices did not. Students’ written and oral comments 
suggested they considered the contracts a sensible educational approach that fostered 
meaningful learning and motivated them to work harder than they would have had the 
grading scheme been rigidly prescribed. Students particularly appreciated the 
individualized aspect of the grading contracts as an important basis for fostering 
meaningful learning. P 262  
109 (Brubaker, 2010):The process of designing individualized grading contracts was a 
central component of my preparation for the course. Before the semester started, I 
completed a series of worksheets in which I examined the relevance of several elements 
of negotiation to grades, including our basic interests underlying the grading process, 
different options for fulfilling our interests, ways of explaining our decisions, our 
underlying assumptions and communication styles, as well as strategies for reaching 
agreement (Fisher & Ertel, 1995).  
In the course syllabus, I presented to students a proposed scheme for establishing how 
their grades would be determined, consisting of five components: activity options, 
quantity/quality expectations, means of documentation, grading scale, and guidelines.P 
258  
110 (Brubaker, 2010):The insights into my teaching provided by this study demonstrate 
that the process of designing individualized grading contracts presents one possible 
framework for negotiating authority in teacher education. By encouraging students to 
make decisions about course obligations, fostering intrinsic motivation for learning, and 
employing a problem-solving approach concerned with ongoing compromise and 
consensus, we collectively negotiated authority in the course. While these actions helped 
to reconstruct the conventional role of grades and cultivate authority relationships 
consistent with collaborative commitments, they simultaneously represented a process 
of modeling congruence with my personal, pedagogical, and professional beliefs – an 
outcome of extensive preparation that proved particularly rewarding because my 
previous attempts over multiple semesters to negotiate authority through alternative 
grading measures were not always so effective. Below, I elaborate several aspects of 
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my practice important for others to consider if they are interested in experimenting with 
alternative approaches to grades. P 264  
111 (Brubaker, 2010):The third aspect of my practice that is of particular relevance to 
those interested in experimenting with grading alternatives is one that helped maximize 
the effectiveness of individualized grading contracts; this involved reconstructing my 
underlying relationship with the students. Rather than taking a rigid stance about how 
students’ final grades for the course would be determined and then digging myself further 
into that position as I negotiated with students, I worked towards being more 
collaborative. This contribution was evident across all four themes. Encouraging 
students to think for themselves and make decisions about what they would be held 
responsible for doing helped minimize adversarial interactions and encourage working 
side-by-side. While some students considered the contract approach to grades an 
opportunity to take the easy way out and not put forth their best effort for the course, the 
vast majority of students embraced the opportunity to take charge of their learning, 
provide input into the course experience, and meaningfully further their development as 
future teachers. P 265  
112 Rhizomatics: Following the roots in writing and research heuristics Adam Webb 2011 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED517052.pdf 
 
113 (Webb, 2011): A recent study in England and Scotland determined that almost 60% 
of adolescents surveyed believe that computers ―allow them to be more creative, 
concentrate more and encourage them to write more often‖ (Clark and Dugdale, 2009, 
p. 4). Another survey revealed that 93% of adolescents 12-17 and 93% of young adults 
18-29 year-olds are online using some sort of social networking site (Lenhart, Purcell, 
Smith, & Zickuhr, 2009, (p. 5). 
 
114 (Webb, 2011): However, 73% of teens claimed that using the Internet and/or 
computers has made ―no difference to their school writing‖ (p. 10). Lenhart et al. also 
found that 57% of teens agreed that ―when they use computers to write they are more 
inclined to edit and revise their texts‖ (p. 10) 
 
115 (Webb, 2011): Dave Cormier (2008) describes a ―rhizomatic model of education‖ as 
a place where ―knowledge can only be negotiated, and the contextual, collaborative 
learning experience shared by constructivist and connectivist pedagogies is a social as 
well as a personal knowledge-creation process with mutable goals and constantly 
negotiated premises‖ (Cormier, p. 1).(p.3) 
While rhizomatic writing and researching heuristics follow a general sequence of steps, 
they serve the purpose of encouraging writer-researchers to (1) fully explore all possible 
perspectives of an issue, problem, or topic, (2) use all possible networks, something I 
will call ―nectworks,‖ which is the fusion of ―connected networks,‖(p.4) 
 
116 (Webb, 2011): This stage involves asking questions about an issue, a problem, or 
topic and then initial research to see if those questions have been addressed. The action 
stage involves or borrows from Kenneth Burke’s concept of ―act‖ (Burke, 1945, p. xv). 
However, rather than just focusing on what took place in a certain situation, in a 
rhizomatic sequence, action also involves the participants and what they have said within 
or about that situation. (p.12) 
 
117 (Webb, 2011): Step 1: Locate an Artifact – (i.e. song’s lyrics, clip from a movie, part 
of a book, a piece of art, etc.) Analyze, summarize, and interpret the artifact: 
o What is the artifact? When was it created? Who created it? 
o Is there any social or historical significance to the artifact? Explain. 
o What is the song's lyrics, movie clip, part of a book, piece of art, etc. about? 
Step 2: Locate and Describe the Message(s) in the Artifact 
o What are the message(s) in the artifact? 
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o How are the message(s) significant or important? 
o How is this message(s) viewed within society? Explain 
o Is there an argument in your messages(s)? 
Step 3: Start Formulating a Research Questions(s) about the Message(s) from the 
Artifact: 
o If you pose a question in the beginning of the analysis, then you will be expected to 
answer it in the analysis 
o You may pose rhetorical questions toward the end of the analysis, leaving them for the 
readers to answer or research for themselves 
o You may also pose an argument based on the message(s) you located in your artifact 
Step 4: Research and Analyze the Research Question(s) 
o Yes, you will need to locate and use secondary sources (i.e. websites, journal articles, 
newspaper articles, books, etc.) and use information (i.e. direct quotes, paraphrases) in 
your analysis 
o Don’t forget the artifact! Remember, you can use scenes, quotes, etc. from your artifact 
as examples throughout your analysis 
o Please remember to cite your sources 
Step 5: Conclusions 
o You may state an argument if your analysis 
o You may also restate what it is that you said in the analysis P 13 
 
118 (Webb, 2011): Interaction.This stage involves locating or identifying certain individuals 
who are discussing the issue or problem, as well as discussing it with other individuals 
within a community. While this stage seems as if it is a continuation of the action stage, 
there is more focus on locating who has said what about an issue, problem, or topic. 
(p.14) 
 
119 (Webb, 2011): In many ways, this might be the most difficult stage. Introspection in 
this case means that the writer-researcher has to identify and understand how they 
personally feel or what they personally think about the issue, problem, or situation. (p. 
14) 
 
120 (Webb, 2011): This is the first stage of interpretation on the information and discussion 
on the issue, problem, or topic. Burke’s concept of screening plays an important role in 
this stage, allowing writer-researchers to scan and filter the information they are 
acquiring from their multiple nectworks. The interpretation will involve introducing new 
ideas, new perspectives on existing knowledge, and new knowledge about the issue, 
problem, or topic.(p. 15) 
 
121 Ideas stemming from curiosity or imagination about something, such as a question, 
topic, practice, theory, or a specific aspect, such as variable. These are the initial 
questions of inquiry. dissonance (felt and/or intellectual) Question of Inquiry - So what? 
How will an answer to this question contribute to your community’s 
thinking/practice?(p.18) 
 
122 (Webb, 2011): Location and use of theory(ies) – When doing research we need to 
look at the different ways in which the theories are defined or used in previous studies 
or in the application of a practice(s); we also need to address our assumptions of these 
theories and the assumptions that have been addressed in those theories; we also need 
to address how these theories speak to the practices they influence. Questions we could 
consider: 
 
o What are the variables these theories examining or addressing? What kinds of 
definitions or descriptions are used to define key terms or variables? 
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o How will we organize these theories for the way in which we want to frame them for 
our purposes? 
o How critical should we be of these theories? How can we articulate these theories in 
our research to make them effective for our purposes? 
o How have other communities, outside of the ones you know, have used or described 
these theories? 
o How does/should the researcher's situatedness (space/time/context) impact, affect, or 
influence methodology design? 
Asking of more questions – Question(s) that address our assumptions and challenge the 
theories. Questions we could consider: 
o Have these questions been asked before? 
o How have they been asked? 
o What theories have been used to address these questions? 
o What methodologies have been used to answer/address these questions? 
o What kinds of variables are being addressed or examined? 
o What is the researcher's theory regarding reality? discourse? subjectivity/agency? 
epistemology? Is the researcher's theory (assumptions) consonant with that of the 
methodology? 
o If not, can the methodology be re-articulated and still elicit pertinent answers to the 
questions of inquiry? 
Development and use of a methodology(ies) – These methodologies help us to answer 
or address our questions and assumptions of practices and theories. Questions we could 
consider: 
o What kinds of methodologies can we incorporate in helping us answer or address a 
question(s)? 
o Should we develop our own methodology(ies)? 
o If we combine different methodologies, how can we make sure that the methodologies 
we use address the same set of assumptions we are questioning? 
o What kinds of variables are we addressing or examining in our methodology(ies)? 
o If conducting experiments, what kinds of instruments can we use of previous studies 
to measure phenomena? 
o Should we create our own instrument(s)? 
o If we combine methodologies, how can we ensure that the resulting methodology is 
based on a coherent set of assumptions (see above 2 categories), rather than competing 
ones? 
o Should we be obliged to argue for the efficacy of our given/created methodology? 
o Is there a "fundamental" frame that any methodology ought to factor, given our 
situatedness within a community? difference? power? (p. 20) 
 
123 (Webb, 2011): Shifting our perspective to a rhizomatic model involves re-evaluating 
and eventually re-designing many current writing curriculums. However, reshaping the 
writing classroom into a workshop-discussion environment involves more than just using 
technology to create a hybrid space or allowing in-class time for writing and researching. 
Writing classrooms that incorporate 
rhizomatics involves beginner writers applying a series of strategies while the instructor 
acts as a guide or facilitator. The workshop-discussion setting would involve the use 
technology and collaboration between beginner writers during the researching and 
writing processes. (pgs. 6,7) 
My goal here is to create a set of heuristics for instructors and beginner writers to use 
during the whole process of an assignment that involves research and writing. (p.7) 
1. Notion (general knowledge or understanding – the seemingly ―great idea‖) (p.8) 
2. Assumption (questionable knowledge – the humbling of the ―great idea‖) 
3. Generalization (biased knowledge – the revealing of the ―substantial idea‖ beneath 
the ―great idea‖) 
4. Conceptualization (focused knowledge –the narrowing of the ―substantial idea‖) 
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5. Reflection (critical knowledge –the analyzing of the ―substantial idea‖) 
6. Legitimization (evidential knowledge –the constructing of the ―invested idea‖ by 
interpreting and re-interpreting the knowledge surrounding the ―substantial idea‖) 
7. Operationalization (usable knowledge –the refining of the ―substantial idea‖ into the 
―invested idea‖)(p.9) 
 
124 Nathan Brubaker 
Negotiating authority through jointly constructing the course curriculum 
Article in Teachers and Teaching · April 2012. DOI: 10.1080/13540602.2012.632273 
Monash University (Australia) 
James Madison University, Harrisonburg, VA, USA 
Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/254346827 acesso em 2017. 
Nathan Brubaker 
Negotiating authority through cultivating a classroom community of inquiry 
Article in Teaching and Teacher Education · February 2012 
Disponível em : https://www.researchgate.net/publication/251596238 acesso em 2017. 
 
125 (Brubaker,2012): Understanding how authority is negotiated in teacher education 
classrooms can inform efforts to foster democratic teacher education practices and 
prepare future teachers to teach democratically. We know very little, however, about how 
authority is negotiated in different classroom contexts, particularly in teacher education 
settings. (p.3) 
 
126 (Brubaker,2012):  While surprisingly little research has been conducted on authority 
relationships in teacher education (Pace & Hemmings, 2006), two studies of negotiating 
authority in undergraduate teacher education courses (Brubaker, 2009, 2010) provide 
useful insights into the complexity and dynamics of this process. (p.2)  
127 (Brubaker,2012):  Hidalgo acknowledged that breaking from the authoritarian context 
of schooling made many students suspicious: ‘Most of us students believed there was 
going to be some trick throughout the class.’ Ria acknowledged in the fourth week of the 
semester: ‘I have been so trained since elementary school to always raise my hand, look 
to the teacher for the “correct answers,” and to listen, take notes, and memorize during 
class discussion,’ she did not feel comfortable adapting to ‘more open’ classrooms. She 
wondered how to ‘make students feel more comfortable [with] problem-posing 
techniques after they have been taught in such a different manner . . . for so many 
years.’(p. 16)  
128 (Brubaker, 2012): Reconstructing conventional classroom practices through involving 
students in processes of collective decision-making led many students to make 
concessions and depend on others for direction. In the seventh week of the course, 
Antonia raised the possibility that students in class were simply making concessions to 
avoid conflict when she wrote, ‘Is the class getting bored and is accepting any ideas just 
to go along with class and finish the semester? I don’t know. (p. 16) 
 
129 (Brubaker, 2012): Deriving legitimacy from mutually recognized sources Three 
mutually recognized sources of legitimacy pertaining to the process of jointly constructing 
the course curriculum emerged from the data. The first source of legitimacy was the 
perception that sharing responsibility for shaping the course represented a sensible 
means of facilitating a meaningful class experience. (p.11)  
The second source of legitimacy related to constructing the course curriculum was our 
perception that approximating the actions of teaching through engaging in such a 
process represented a practical means of fostering students’ development as future 
teachers. Several students recognized the importance of aligning our class P11 activities 
with the demands of future teaching. (p.11)  
The third source of legitimacy related to constructing the course curriculum was our 
perception that working from the personal interests of those involved reflected a logical 

https://www.researchgate.net/publication/254346827
https://www.researchgate.net/publication/251596238


243 
 

                                                                                                                                                                          
means of maximizing students’ learning in the course. Throughout the semester, we 
continually communicated the view that students must be interested in what they are 
learning for meaningful learning to occur.(p.10)  
130 (Brubaker,2012): Creating purposes to which we were collectively committed in the 
class was a particular challenge of jointly constructing the course curriculum. Antonia 
anticipated the complexity of this task in the fifth week of the semester when she 
recognized that not everybody in the class shared the same motivations. In her written 
preparation for the After-Class Group, she wondered: ‘How are we going to design the 
classes for the rest of the semester and fulfill everyone’s purposes in this class? We 
need to take in[to] consideration that one’s purpose may not be someone else[’s] 
purpose.’ (p. 13)  
Despite students’ approval of the opportunity to collectively establish course objectives, 
they struggled to fully involve themselves in defining their learning for the class. Students 
repeatedly emphasized throughout the semester that they were far more accustomed to 
listening to lectures than actively constructing class experiences – a force that powerfully 
shaped their views of teaching and illustrated their deeply rooted familiarity with 
authoritarian teaching practices. Students expressed that they had never before been 
asked to assume so much responsibility for their school experience. (p.15) 
 
131 (Brubaker, 2012b): Constructing relations of mutual interdependence Constructing 
relations of mutual interdependence emerged from the data as an important priority from 
the beginning of the semester. Through fostering an open communicative context in 
which everyone’s contributions were vital for maximizing the value of the course 
experience, I encouraged students to assume responsibility for shaping the social 
circumstances of the class and defining the dynamics of our collective discourse. I did 
so by continually inviting student participation in class and focusing our interactions on 
reasoning and independent thinking rather than answers. Throughout the semester, I 
continually tried to involve as many students as possible by providing opportunities for 
them to offer perspectives and shape the direction of our deliberations (p. 244) 
 
132 (Brubaker,2012b): Deriving legitimacy from mutually recognized sources The 
relations of mutual interdependence that we constructed in the course gained support 
from mutually recognized sources of legitimacy. Such sources comprise the ultimate 
basis upon which authority relations are rooted; without recognized claims to legitimacy, 
there is no authority relation (Amit & Fried, 2005; Benne, 1970; Weber, 1947). Rather 
than appealing to conflicting sources or leaving them up to others to decide, we derived 
legitimacy from shared values, purposes, and consent that helped shape authority in the 
course and minimize the role of manipulation and coercion in our on-going interactions 
throughout the semester.(p. 246) 
 
133 (Brubaker,2012b): The fact that our classroom climate invited critical examination of 
conventional teaching practices illustrated a process of communicating about the 
problem rather than the people. (P 247)  
134 (Brubaker,2012): A teacher who assumes control of both curricular content and 
process can be considered to be both an authority and in authority (Oyler, 1996a). 
Boomer, Lester, Onore, and Cook (1992) outline a basic framework of four central 
questions for negotiating curricular content and process with students at all levels: 
(1) What do we know already? 
(2) What do we want, and need, to find out? 
(3) How will we go about finding out? 
(4) How will we know, and show, that we’ve found out when we’ve finished? (p. 4) 
 
135 (Brubaker,2012): By working from mutually recognized sources of legitimacy, 
providing students responsibility for making decisions of fundamental importance to the 
course experience, and involving students in shaping the class agenda to an extent that 
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confronted their deeply rooted familiarity with authoritarian teaching, we collectively 
negotiated authority in the course.  
Nevertheless, students were not ready for the participatory ideals I envisioned. They 
were not sufficiently accustomed to shaping the social circumstances of class 
experiences to fulfill my expectations for collectively defining their learning. In this 
respect, my intentions were too ambitious to meaningfully actualize as a group. I failed 
to comprehend the magnitude of students’ deeply rooted familiarity with authoritarian 
teaching and incorrectly assumed that students’ lifelong dependence on teachers could 
be undone in just one semester. (p. 17- 18)  
136 (Brubaker,2012): This study provides preliminary insights into how authority was 
negotiated in an undergraduate teacher education classroom through jointly constructing 
the course curriculum.   
From the process of jointly constructing the course curriculum, I have learned to exercise 
restraint in subjecting students to the complexity and challenge of this approach. It is 
challenging enough to involve students individually in shaping their learning for a class; 
doing so collectively only multiplies the complexity.(p. 19)   
137 https://www.researchgate.net/publication/262703345 
Oaks reeds, trees and rhizomes: paradigms in teacher education 
Article · September 2012 DOI: 10.1590/S1984-63982012000300004 
Clarissa Menezes Jordão, Francisco Fogaça 
Universidade Federal do Paraná 
RBLA, Belo Horizonte, v. 12, n. 3, p. 493-510, 2012 
 
138 (Jordão & Fogaça, 2012): Pode ser útil aqui estabelecermos uma relação com a 
diferenciação que Homi Bhabha realiza entre os conceitos de diversidade e diferença: 
para Bhabha, assim como talvez pudéssemos dizer para o rizoma de Deleuze e 
Guattari, diversidade é “um objeto epistemológico”, constitutivo, enquanto diferença é 
um “processo de enunciação da cultura como ‘conhecível’” (BHABHA, 1998, p. 63), 
construído pelo enunciar. Com essa analogia, uma estrutura rizomática traria entre seus 
elementos relações de diversidade e diferença, conexões e heterogeneidade, 
semelhanças e diferenças. (p. 500)  
139 (Jordão & Fogaça, 2012): Relacionado a esses dois princípios, Deleuze e Guattari 
(1995) apontam o princípio da multiplicidade, também constitutivo do rizoma. Para eles, 
não existe uma individualidade central, que funcionaria como pivô para o crescimento 
de ramos, como no conceito mais comum de um múltiplo cujas ramificações teriam 
origem em uma unidade central. No rizoma, a relação metafórica estaria mais próxima 
da imagem das fibras nervosas que formam uma trama neuronal, que “muda 
necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas conexões” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 17). (p. 500)  
140 (Jordão & Fogaça, 2012):O quarto princípio destacado por Deleuze e Guattari é o 
“princípio de ruptura a-significante” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 18), segundo o 
qual uma estrutura rizomática resiste às quebras que a ela se imponham, retomando 
uma estrutura assim que ela é quebrada, mas nunca retoma a mesma estrutura, pois a 
quebra já a modificou. A metáfora dos filósofos para esse princípio é a de uma correição 
de formigas, que sempre se reconstitui montando nova estrutura. É assim que todo 
rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, 
territorializado, organizado, significado, atribuído, etc.; mas compreende também linhas 
de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar. Há ruptura no rizoma cada vez 
que linhas segmentares explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte do 
rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 18). (p. 500)  
141 (Jordão & Fogaça, 2012):O quinto e o sexto princípios do rizoma, também tratados 
em conjunto, são o da cartografia – ou mapa –, e da decalcomania – ou não decalque, 
em oposição à lógica da reprodução e do decalque. A ideia aqui é de que mapas não 
reproduzem realidades, mas as constroem em sua natureza aberta, conectável em 
todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 
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constantemente. Ele pode [...] ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação 
social. Podese desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construílo como 
uma ação política ou como uma meditação (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 22). P 501  
142 (Jordão & Fogaça, 2012): Para Deleuze e Guattari, o pensamento arborescente 
necessita de uma unidade principal, que conecta duas ou mais partes, passando do 
“Uno a três, quatro ou cinco, mas sempre com a condição de dispor de uma forte 
unidade principal, a do pivô, que suporta as raízes secundárias” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 13). Os autores entendem que tal concepção não compreende a 
ideia de multiplicidade, uma vez que opera com uma lógica binária ou com relações 
biunívocas, partindo sempre de uma unidade comum, que lhes dá suporte. As 
multiplicidades são “só fingidas”, não ocorrem de fato. A árvore ou a raiz inspiram uma 
triste imagem do pensamento que não pára de imitar o múltiplo a partir de uma unidade 
superior, de centro ou de segmento. Com efeito, se se considera o conjunto galhos-
raízes, o tronco desempenha o papel de segmento oposto para um dos subconjuntos 
percorridos de baixo para cima: um tal segmento será um “dipolo de ligação”, 
diferentemente dos “dipolos-unidades” que formam os raios que emana de um único 
centro. Mas as próprias ligações podem proliferar como no sistema radícula, 
permanecendo no Um-Dois e nas multiplicidades só fingidas (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 26). P 498  
143 (Jordão & Fogaça, 2012):O paradigma rizomático opera segundo outra lógica. A 
noção de ciclo evolutivo linear, genealógico e estrutural (presente na cultura 
arborescente) dá lugar ao desenvolvimento imprevisível, flexível, não hierárquico. Nas 
palavras de Deleuze e Guattari, “evoluímos e morremos devido a nossas gripes 
polimórficas e rizomáticas mais do que devido a nossas doenças de descendência ou 
que têm elas mesmas sua descendência” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 20). O 
rizoma, os autores acrescentam, “é uma antigenealogia”, sem princípio e sem fim, mas 
sempre no meio das coisas, intermediando e construindo relações. Um rizoma não 
começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, 
intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore 
impõe o verbo “ser”, mas o rizoma tem como tecido a conjunção “e... e... e...”. Há nesta 
conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. Para onde vai você? 
De onde você vem? Aonde quer chegar? São questões inúteis (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 37). P 499  
144 Guerin, C. (2013). Rhizomatic research cultures, writing groups and academic 
researcher identities. International Journal of Doctoral Studies, 8, 137-150, 2013. 
Consultado em 2013: http://ijds.org/Volume8/IJDSv8p137-150Guerin0400.pdf 
 
145 (Guerin, 2013): A number of themes emerged from the participants’ responses to 
questions relating to the benefits of the diversity of their group membership; their insights 
are then used to inform understanding of how these experiences influence their emerging 
academic researcher identities, how this in turn influences their concepts of how to 
perform those identities, and how these elements might work together to their advantage 
in rhizomatic research cultures. The themes discussed here are net-working for 
information; thinking critically; communicating with a broader audience; and con-necting 
to broader learning. (p. 142) 
146 (Guerin, 2013): Keeping in mind that identities are demonstrated in how we think and 
behave, these activities (networking, thinking, communicating, and connecting) are 
linked here to the key characteristics of rhizomatic research cultures as listed above, 
namely, networks, connection and lines of flight; multiplicity and proliferation; non-
linearity and non-hierarchical relations of knowledge; flexibility; and heterogeneity. In this 
way can begin to see how these stu-dents are not only starting to notice what is valuable 
to them in this multidisciplinary context, but also that they are constructing a sense of 
themselves as competent within that context: they are beginning to exhibit and perform 
identities that can effectively negotiate rhizomatic research cultures. (p.142)  
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147 (Guerin, 2013): Opportunities to work across disciplines can thus develop generic and 
transferable skills that can be applied to other areas of intellectual endeavour. Stepping 
outside of one’s own discipline has a two-way effect: not only does it allow for greater 
knowledge gain in related areas, but it also si-multaneously builds the capacity for critical 
thinking in one’s own discipline. This is, of course, a key skill and is frequently discussed 
in the literature and ‘how to’ books on doctoral pedagogy (amongst recent examples see 
Denholm & Evans, 2006; Evans, Gruba & Zobel, 2011; Paltridge & Starfield, 2007; Petre 
& Rugg, 2010; Thomson & Walker, 2010; Wallace & Wray, 2006) but is not always easily 
achieved. When it comes to engaging with concepts and materials across disci-plinary 
boundaries in a rhizomatic research culture, the capacity to think critically becomes even 
more complex; equally, this capacity is perhaps even more important when researchers 
are re-quired to navigate competing paradigms or methodologies as they work across 
potentially dispa-rate fields of research. Such capacities require flexibility in thinking and 
the ability to see new connections between heterogeneous ideas. (p. 143) 
 
148 (Guerin, 2013): In a silo discipline, researchers could perhaps be characterized as 
experts in fields where the core content knowledge is agreed and known by other experts 
in the field; they deal with reliable content in predictable contexts; they might conceive of 
their work as separate from other disciplines, sometimes tending to work as lone 
researchers (particularly in the Humanities and Social Sci-ences). Clear and confident 
opinions can be expressed in this arboreal world where knowledge moves uni-
directionally towards a single endpoint of truth. A researcher identity here inclines 
towards homogeneity and singularity in the quest for fixed, either/or answers to the field’s 
questions. (p. 144) 
By contrast, those working in rhizomatic research cultures need to be in a state of 
constant learning, of being open to new knowledge, and capable of approaching 
unknown material. They are networked and connected to others, attuned to working in 
collaborative, collegial ways. Their knowledge claims remain tentative in full awareness 
of the vast array of what might seep into their field of focus from surrounding research. 
This in turn encourages modesty and humility in what can be said; listening actively is 
valued, as is the capacity for flexibility and occupation of the space in between (Deleuze 
& Guattari, 1980/1988). Thus, the researcher inclines towards heterogeneity and 
multiplicity in the search for both/and answers. (p.144) 
 
149 Open Education 2030 Contribution to the JRC-IPTS Call for Vision Papers Part III: 
Higher Education Work in progress: 12 June 2013 
 
150  Looking back: 15 successful years of the Open University of Europe 
Bastian Hamann, Claudia Musekamp, Dr. Daniel Staemmler in Open Education 2030 
Contribution to the JRC-IPTS Call for Vision Papers Part III: Higher Education Work in 
progress: 12 June 2013 
 
151 (Hamann, Musekamp e Staemmler, 2013):We could have stopped at offering a 
diverse and high quality learning experience in all sciences someone might think - but 
why stop there? Learning analytic tools gave us deep insights into the motivations, 
experiences and skills of many hundreds and thousands of learners. They did not in the 
first place learn for certificates, they wanted to learn something in order to change the 
world. So we developed highly sophisticated collaboration tools and complex project 
templates to tackle real world problems. Matching algorithms helped us to form teams 
that fitted certain tasks. (p 16) 
 
152 (Hamann, Musekamp e Staemmler, 2013): All those courses followed our code of 
conduct and cherished values like diversity and equity. With due respect to different 
cultures we were able to promote what we believe is good and right – not as an 
instruction or stipulation, but as an offer to the world. (p 16) 
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From the very beginning, the OUE put emphasis on offering learning experiences in all 
languages spoken in the member states of the European Union to deepen understanding 
and exchange between our cultures and steadily shaping a common body of knowledge 
and memes. It is safe to assume that this contributed greatly to the growth and solidarity 
of the European identity. (p 18) 
 
153 (Hamann, Musekamp e Staemmler, 2013): We might soon be able to measure 
conceptual knowledge and skills like we did with the distance of planets hundreds of 
years ago. This also compromises the picture we have of ourselves as free human 
beings. People are afraid of being part of a hyperefficient, but soulless human machinery. 
(p 20) 
 
154 (Hamann, Musekamp e Staemmler, 2013): In our Mentor Program, we asked retirees 
to share their vast amount of experience and knowledge with the younger generation. 
We developed a political framework, smart interfaces and social networking tools tailored 
for this kind of communication between the elder and the younger. Soon thousands of 
retirees became teachers and advisors to kids, students and even business project 
managers in Europe and all over the world. (p 17) 
As our students are nowadays experienced professionals, the division of labour between 
teachers, researches, publicists and students has mellowed: During their life time 
engagement and sometimes even in the same class, a participant may take the role of 
the teacher in one session and be a student in the next one. (p 17) 
 
155 Jim Devine : Reimagining the campus experience in an open hyperconnected world; 
in Open Education 2030 Contribution to the JRC-IPTS Call for Vision Papers, 2103, pgs 
10-15 
 
156 (Devine, 2013): Thomas Friedman argues that we now live in a world of defined 
contributions, not defined benefits. Our hyperconnected world already provides a “global 
education, commercial, communication and innovation platform on which more people 
can start stuff, collaborate on stuff, learn stuff [and] make stuff with more other people 
than ever before…but this huge expansion in an individual’s ability to do all these things 
comes with one big difference: more now rests on you”(1) The shift towards 
individualisation has occurred very rapidly and is already having significant 
repercussions in education and in the world of work, with consequences that are not 
universally positive. (p 10) 
157 (Devine, 2013): In the rush to disaggregate long-standing practices vested in 
universities and other tertiary education institutions, including a monopoly on what counts 
as an ‘acceptable’ qualification, the battleground is already forming around quite 
traditional instructional practices, namely transfer of knowledge (now contained in so 
many open resources), skills (more often demonstrated by written reproduction or 
algorithmic application), tests and examinations. There is growing pressure to embed 
such conventional benchmarks more widely in society and to distribute opportunities 
more widely. (p. 10) 
158 (Devine, 2013): This is a laudable if limited aspiration, and the ability of a range of 
educational providers (particularly new entrants) to meet it becomes ever more feasible 
through the deployment of media and technologies now at our disposal. Transparency, 
the quality of educational offers and the personalisation (in reality individualisation) of 
learning are advanced as an achievable vision of a better future. (p10) 
 
159 (Devine, 2013): Open Courses (not programmes) with inbuilt opportunities for 
collaboration through social media (p.11) 
Improved choice for individual learners. (p 11) 
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Significant collaborative effort within and between higher education institutions in 
designing and developing such courses. Transferable credits benefit students and make 
institutions more permeable. 
Efficiencies in numbers benefit educational providers. Fragmentation of learning and the 
rise of a ‘pick and mix’ culture. (p. 11) 
Individualisation oversold as personalisation. Unlikely to improves access for under-
represented groups (as measured by completion of courses).(p.11) 
 
160 (Devine, 2013): What passes for innovation in higher education today, and what will 
most probably dominate developments for the next five to ten years, should be 
recognised for what it is: process re-engineering of instruction that will be accompanied 
by significant disruption and realignment, as many sacred cows are shattered. However, 
a new paradigm for higher education will not emerge from these changes. It will take a 
combination of other factors that will become critical to global society in the 2020’s to 
bring about radical innovation. (p 10) 
 
161 (Devine, 2013): Emphasis on competence-based, standardised education p11 
A focus on well-understood outcomes (as distinct from process) potentially benefits 
individuals’ life chances and workplace mobility.p 11 
The entry of new educational providers is facilitated, as long as they are capable of 
demonstrating consistency and quality in the delivery of educational outcomes. 
The process of higher education may become under-valued, (particularly what are now 
considered to be its intangible values). (p.11) 
 
162 (Devine, 2013): e-Portfolio as a means of reflecting on both the process and the 
outcomes of learning: a core tool for constructivist learning. (p 14) 
Limited uptake to date and more work is needed to optimise the design and 
interoperability of platforms. A significant bottleneck arises for tutors if portfolio evaluation 
is a parallel activity and does not replace traditional forms of assessment. (p. 14) 
Projects/challenges must contribute to a greater proportion of student learning and the 
portfolio must become a primary repository of work for assessment. The value of the 
student-tutor relationship cannot be replaced but a more open approach to roles of 
academics, tutors or mentors can alleviate the bottlenecks. (p. 14) 
 
163 (Devine, 2013): If attainment of benchmarks (qualifications at different levels, as we 
currently understand them) has become more open, flexible and individualised (thus 
assuring opportunities and a good level of general higher education for the majority), can 
public universities and tertiary education institutions extend their offer through more 
radical innovation? Freed of the constraint to ‘teach’ and ‘examine’ in the conventional 
manner, it may be possible to reimagine their role and purpose in society. A paradigm of 
learning together can be reinvigorated, and this will find expression in teamwork on 
significant, academically led, trans-disciplinary challenges. In effect, the campus-based 
undergraduate experience becomes more like what we see in some postgraduate 
laboratories today. A problem-based learning paradigm will be the norm, grounded in 
constructivist principles. (p. 13)  
164 (Devine, 2013): Learning Analytics promises a more personalised learning 
experience. Provides tutors/academics and institutional administrators with an 
unprecedented level of student oversight. (pgs. 11,12) 
Efficiency gains as resources and supports can be more finely targeted. (p.12) 
The overhead of developing analytics initially drives too great a level of homogeneity in 
course provision. One size really does fit all.  (p.12) 
Immersive, simulation environments (including augmented reality and what are termed 
‘serious games’ (p. 14) 
Framing Challenges - taking an integrated approach to learning (p. 14) 
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Problem based learning has a long and successful history in a small number of 
universities and represents a model from which more extensive challenges can be 
projected. In a majority of higher education institutions, the ability to mount challenges 
(as distinct from discrete projects) is limited or entirely absent at this time. (p. 14) 
Proof of concept, multi-institutional pilots to develop capacity for challenge-based 
education will be a necessary first step and will require transnational seed funding. Public 
universities, aligned with governments and supported by major industries will set the 
parameters, for higher education ‘towards 2030’. (p. 14) 
 
165 (Devine, 2013): Students:  
- Will value a campus-base experience for its interpersonal interactions, while engaging 
with others in teams addressing significant trans-disciplinary challenges. 
- Acquisition of core knowledge and skills will largely take place through a negotiated 
learning programme, facilitated through open resources and courses underpinned by 
analytics for formative and summative feedback. Students will work alone or (more likely) 
in self-organised groups with an assigned tutor/mentor in order to attain benchmarked 
standards associated with their programme. 
- Are likely to spend time on campus in defined ‘blocks’ (while engaged in 
projects/challenges), rather than for the duration of full academic years. 
- Will, in many cases, combine relevant employment with their programme of study. 
- Must be able to look beyond individualism and the ‘defined contribution’ world to 
embrace a greater sense of professional and social cohesion by investing in ideas of 
trust, responsibility and fair play. (p. 13) 
 
166 (Devine, 2013): Challenge-based approaches will be resource intensive, but will 
deploy academic resources effectively by integrating efficient open methods and 
advanced, immersive simulation environments to enable students to acquire the core 
knowledge and skills required to then engage with substantial, team-oriented, 
academically led challenges in a constructivist paradigm. (p 15) 
 
167 (Devine, 2013): Students will be able to take examinations at a time and place of their 
choosing. The ‘academic year’ is no longer a relevant driver of student activity. Again, a 
new genre of service provider will emerge. (p.12) 
As proctoring becomes common practice, we will invest heavily in examinations, 
because we can and important gains relating to other more staff-intensive modes of 
assessment are foregone. (p.12) 
Even allowing for likely advances in intelligent ‘grading’, not all outcomes can be tested 
for automatically, but expediency wins out and we settle for what we can do rather than 
what we should do. (p.12) 
 
168 James G. Mazoué. Precision Education: A Postindustrial Model of Open Learning  in 
Open Education 2030 Contribution to the JRC-IPTS Call for Vision Papers Part III: Higher 
Education. 2013 
 
169 (Mazoué, 2013): Building an educational system based on the learning sciences is 
central to the European Commission’s vision of the future of educational reform. In its 
2011 Joint Research Centre Report, The Future of Learning: Preparing for Change, the 
Commission endorses a model “shaped by the ubiquity of Information and 
Communication Technologies (ICT)” as its “central learning paradigm.” (p. 30) 
170 (Mazoué, 2013): A shift in the conception of education has already begun to occur: 
from its being largely governed by the intuitions of individual practitioners to a 
technology-enabled science of individualized learning. (p. 30) 
171 Benjamin S. Bloom, The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group 
Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. Educational Researcher, Vol. 13, No. 6. 
(Jun. - Jul., 1984), pp. 4-16. Disponível em : http://links.j stor.org/sici?sici=0013-
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189X%28198406%2F07%2913%3A6%3C4%3AT2SPTS %3E2.0.00%3B2-3, acesso 
em 2017. 
172 (Mazoué, 2013): Fortunately, we do not need to speculate about the conditions that 
enable effective learning. Based on the research conducted by Benjamin Bloom and his 
colleagues in the 1980s comparing the efficacy of three learning conditions — tutoring, 
mastery learning, and conventional classroom instruction — we know that the least 
effective condition for learning is classroom-based group instruction. The most effective 
is a combination of one-to-one tutoring and mastery learning. Bloom estimated that about 
90 percent of students receiving tutoring and corrective feedback can perform at two 
standard deviations above the average student taught by conventional group instruction. 
More recent research by VanLehn has found that, although the effect size Bloom claimed 
for human tutoring is too high, intelligent tutoring systems, unlike conventional 
classrooms, have the potential to approximate Bloom's Two Sigma effect by customizing 
feedback and targeted guidance to the individual learning needs of each student. What 
the reserch shows is that the same conditions that underlie effective human tutoring, 
namely feedback and scaffolding, are operative in the design of computer-based tutoring 
systems. When embedded into digital content to provide context-specific coaching and 
guidance, cognitive tutors and feedback loops can incrementally guide each learner 
along a personal path toward progressively greater understanding and mastery. (p 28) 
 
173 (Mazoué, 2013): The advantage of precision education over traditional, classroom-
based instruction consists in five core characteristics:  
· Its methodology is research-based. 
· It individualizes learning. 
· It is competency-based. 
· It is scalable. 
· It is cost-effective. (p.29) 
 
174  Um filme de Sergio Leone de 1966, Il buono, il brutto, il cattivo, em português; O 
bom, o mau e o feio. 
175 Sandra Romenska. The Good, The Bad and The Ugly of the Future of Open 
Educational Resources in Europe, in Open Education 2030 Contribution to the JRC-IPTS 
Call for Vision Papers Part III: Higher Education. 2013 pgs 38-41 
 
176 (Romenska, 2013): The Ugly - Content Wars 
Despite the development and spread of open access academic journals career 
progression for university lecturers and researchers is still dependent on regularly and 
extensively publishing in journals which are protected behind paywalls of expensive 
institutional subscriptions. The situation resembles medieval Europe where for almost 
three hundred years knowledge was chained. Books were rare and valuable and were 
kept in so-called “chained” libraries where for security reasons they were attached to the 
shelves of bookcases by long chains, long enough for the books to be taken from the 
shelf and read but not removed from the library. Taking action against the unfairness of 
the situation where research realised through public funding is inaccessible to the public 
groups of academics engage in what becomes known as pirate publishing. Their practice 
follows the example of the tragic Aaron Swartz, the inventor of the RSS code who 
committed suicide in 2012 after facing federal prosecution in the US for gaining illegal 
access to a subscription-only portal for distributing research journals and downloading 
4.8 million articles, almost the entire library (Schwartz, 2013). Pirate academics can be 
found in almost every academic institution in Europe in 2030, distributing through peer-
to-peer networks content downloaded from subscription-only sources. (Pgs. 38,39) 
 
177 Disponivel em: https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/au/legalcode , acessada 
em 2017 
178 (Romenska, 2013): The Bad - Ryanair Flatpack University 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/au/legalcode
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The abundance in 2030 of educational resources licensed under Creative Common 
licences gives rise to a new type of entrepreneurial higher education institutions, inspired 
by the success of budget airlines like Ryanair and DIY furniture such as IKEA’s. Indeed, 
the founders of the airline are among the first to spot the opportunity and set up an 
institution called Ryanair University. Their advantage is the continuously increasing 
demand for higher education qualifications both among young school leavers and older 
people who have found they need new skills and new educational credentials if they are 
to remain competitive in an overpopulated job market driven by technological change. At 
the same time, following the example of the UK in 2012 more and more European 
countries introduce costly fees for higher education, often equating to 5-6 years- worth 
of potential future earnings of students. (p. 39) 
179 (Romenska, 2013): Ryanair’s no-frills university offers a higher education degree for 
one-tenth of the cost of traditional university degrees. It is stripped of everything that 
Ryanair considered non-essential for higher education, including lecturers, campuses or 
skills for critical reflection and analysis. The educational content consists entirely of open 
educational resources with a Creative Commons license vetted by the airline’s 
experienced lawyers as licensed for commercial use. It is segmented into small modular 
fractions so that students have full control and can construct their own curriculum by 
combining any modules they like, much like building a piece of flatpack furniture. The 
content is hosted online and students access it from home. At the end of a module their 
knowledge is tested via multiple-choice question tests which are the only element of the 
educational programme not delivered online but in a series of locations around Europe. 
Ryanair maintain that this is so that they can guarantee the integrity and validity of the 
tests but since test-takers are required to travel by Ryanair to the test location students 
suspect the rationale is of more commercial than academic nature. (p. 39) 
 
180 Sophie Touzé, Frederik Truyen. To openly learn where no one has learned before: 
hybrid learning spaces as a model of future learning in Open Education 2030 
Contribution to the JRC-IPTS Call for Vision Papers Part III: Higher Education. 2013 pgs. 
42 a 45 
 
181 (Touzé e Truyen, 2013): More importantly, your interaction with the object will also 
interact with your personal history database which tracks your past interactions and 
personal story[5]. It will write its present on your wall, and slowly, together with the 
millions of other interactions you perform, build who you eventually become in the cyber-
reality. This is only possible when concepts and names are all matched by individual 
numbers, ID’s, that define each node in this gigantic network. The larger the network 
grows, the more this movement to extreme Individualization becomes important. Nodes 
get “thicker” when they acquire more interactions. These thick nodes constitute the value 
system of the network, and give meaning to the interactions, just as we give meaning to 
our actions today by tying them to major events or hyping topics. (p. 42) 
 
182 (Touzé, Truyen, 2013): And no, 2030 will not be about MOOC s since we can imagine 
that this will already be a huge part of the learning reality from 2015 onwards. So yes, 
many of the learning activities we will do in the future will be self-explaining, like most 
software today which has become so user-friendly that even complex image 
enhancement can be done on a smartphone by virtually anyone taking a photo. (p. 43) 
 
183 (Touzé, Truyen, 2013): But that is misunderstanding of what essentially happens 
when objects become truly intelligent. What changes is that a larger part of our 
environment will have a learning imperative. Things will be there essentially for us to 
learn, since interacting with them requires knowledge buildup. More and more parts of 
what we today call “tacit knowledge” are being made explicit in metadata, so as to be 
shared with others. This means the discipline so essential to learning will be pervasive 
in all our activities. It requires immersive learning approaches. More and more, the 
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knowledge transmitted in our social interactivities and engagements with the world will 
be value-oriented. Unconsciously, we share a very broad array of values by our cognitive 
endeavors. (p. 43) 
 
184 (Touzé, Truyen, 2013): Learning spaces of the future will simulate intelligent object 
environments so that learning can acquire the skills to select, curate and make available 
to other professionals the necessary knowledge elements they require for beforehand 
undefined questions. In 2030, most jobs will be knowledge jobs. They will be focused on 
the production, consolidation, distribution and development of knowledge in a myriad of 
domains, many of them we are unaware about today. While much of the learning will 
indeed be online and on-the-job, this doesn’t preclude the need for special, dedicated 
powerful learning environments. New technologies integrate the digital and physical 
environment in such a way that one can swap between the real and the virtual, 
superimposed layer. (p. 44) 
 
185 (Touzé e Truyen, 2013): The four C’s of learning: critical thinking & problem solving; 
collaboration; creativity and communication – are the skills “of the 21st century”, needed 
to perform in a world in constant evolution, where information overload matches instant 
knowledge based decisions. It is about preparing the students for the creative economy 
of the future. (p. 44) 
186 Olav Eikeland. Symbiotic Learning, in Open Education 2030. Jrc-Ipts Call for Vision 
Papers. Part Iii: Higher Education, 2013.  
March 2013, Volume 4, Issue 1, pp 98-118. 
Disponível em : http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13132-012-0123-6 acesso 
em 2017. 
 
187 Pekka Ihanainen e Michael Sean Gallagher. Pedagogy supporting the simultaneous 
learning processes of open education: Pedagogy of Simultaneity (PoS) in Open 
Education 2030. Jrc-Ipts Call for Vision Papers. Part III: Higher Education, 2013 pgs 124 
-128. 
 
188 Can Religious Education be Rhizomatic? 
Seyed Mahdi Sajjadi 
Department of Education, Tarbiat Modares University, Al-Ahmad Highway, Tehran, Iran 
Middle-East Journal of Scientific Research 19 (1): 42-47, 2014 
ISSN 1990-9233 
© IDOSI Publications, 2014  DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2014.19.1.11424  
 
189 (Sajjadi, 2014): Can we talk about rhizomatic religious education? For answer to 
above questions, first we should compare some of the epistemological presuppositions 
of rhizomatic education and religious education. It is necessary to mention that 
presuppositions relying on the proposed religious education are the divine and 
metaphysical presuppositions of the revealed religions (Islam, Christianity and Judaism). 
(p. 42)  
190 (Sajjadi, 2014): According to the above discussion, we can say that horizontal and 
vertical system of knowledge or rhizomatic epistemology is against and conflict to tree-
arborescent model of knowledge that relied on religious education and these models of 
epistemology denies each other. Of course, this contradiction and conflict is disputable 
in different fields such as ontological, anthropological and axiological foundations of 
religious and rhizomatic education. In the domain of education and according to obvious 
contradictions and oppositeness between rhizomatic education and theological and 
metaphysical presuppositions of religious education, we cannot say about the possibility 
of a rhizomatic religious education. In the other word, talking about a rhizomatic religious 
education seems to be meaningless. different fields such as ontological, anthropological 
and axiological foundations of religious and rhizomatic education. In the domain of 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13132-012-0123-6
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education and according to obvious contradictions and oppositeness between rhizomatic 
education and theological and metaphysical presuppositions of religious education, we 
cannot say about the possibility of a rhizomatic religious education. In the other word, 
talking about a rhizomatic religious education seems to be meaningless. (p. 45) 
191 (Sajjadi, 2014): The rhizomatic approach does not consider any types of dualism as 
authentic. Those who believe in transcendentalism such as Kant, points towards duality 
between subject and object, experimental and rational world, practical and pure affairs 
and utmost the duality between phenomenon and noumenon. One of the most important 
reasons of duality between subject and object can be idea of representation. (p. 43) 
 
192 (Sajjadi, 2014): In this field, Deleuze believes that the western metaphysical tradition 
has principally been supposition duality and imagines that god exists in the real and 
external world and all other things placed lower in status and manifested in the form of 
good and evil. However, according to rhizomatic approach to truth and knowledge, there 
is no final and eternal target or goals outside the human mind or human inner. (p. 43) 
193 Designing transformative learning environments 
CONFERENCE PAPER · NOVEMBER 2014 
DOI: 10.13140/RG.2.1.1692.8803 
Thomas Cochrane, Laurent Antonczak e Matthew Guinibert 
Auckland University of Technology 
Disponivel em https://www.researchgate.net/publication/269992840 (2017) 
194 (Cochrane, Antonczak & Guinibert, 2014): In this paper we explore the relevance of 
the concepts of building learning communities, rhizomatic learning, triggering events, 
and the role of technology in redesigning learning environments for creativity. Laurillard 
(2012) describes teaching as a design science and argues that this should involve 
collaborative curriculum design enabled by digital technologies. Education is often seen 
as a transformative experience for learners, however the role of technology in mediating 
transformation in education has been hotly debated (JISC, 2011; Keane & Blicbau, 2012; 
Puentedura, 2006; Reeves, 2005). With the increasing ubiquity of mobile devices and 
access to social media much of the focus of current educational technology debate is 
upon the potential of mobile learning to transform education (Laurence Johnson, Adams 
Becker, Cummins, & Estrada, 2014; L Johnson, Becker, Estrada, & Freeman, 2014; 
Traxler, 2010). (p. 30)  
 
195 (Cochrane, Antonczak & Guinibert, 2014): Puentedura (2006) defines a simple model 
of educational technology adoption that describes four levels of appropriation of 
technology: Substitution, Augmentation, Modification, and Redefinition (SAMR). SAMR 
represents the general progression of the application a new technology takes within 
educational settings: beginning with replicating current practice on new technologies 
(substitution), using technology to provide functional improvement (augmentation), 
utilizing technology for significant task redesign (modification), through to designing new 
experiences that were previously impossible or difficult with pre-existing technologies 
(redefinition). Educational technology literature is dominated by case studies comparing 
educational activities mediated by old and new technologies, leading to the no significant 
difference phenomena (Reeves, 2005) whereby no new outcomes are achieved because 
these comparative studies do not represent redesign of educational processes, activities, 
or goals, but focus upon substitution of current practice. In contrast, Hockly (2012) 
applies the SAMR model to the design of mobile learning activities to distinguish between 
the design of mobile learning activities that focus upon consumption of content 
(substitution) and those that create new learning experiences that leverage the potential 
of mobile learning to bridge contexts such as geolocation (transformation). (p. 32)   
196 (Cochrane, Antonczak & Guinibert, 2014): Creativity is one of the key attributes looked 
for in our graduates (Kaufman & Sternberg, 2007). Creativity, like learning, can be hard 
to quantify and measure, however Sternberg, Kaufman and Pretz (2002) make a strong 
case for defining three types of creativity: replication, incrementation, and 

https://www.researchgate.net/publication/269992840
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reinterpretation. Sternberg et al., argue “that there are multiple kinds of creativity, and 
that everyone can develop at least some of these kinds of creativity” (Sternberg, et al., 
2002). We agree with Danvers (2003) that designing transformative learning 
environments involves cultivating a sense of supporting and encouraging student 
creativity. (p. 32)  
 
197 (Cochrane, Antonczak & Guinibert, 2014): The concept of communities of practice 
(COP) was introduced by Lave and Wenger (1991), and further developed by Wenger 
(1998). COP theory builds upon the basis of social learning theories such as social 
constructivism (Vygotsky, 1978). We have found that framing teaching and learning as 
participation within COPs can be an effective way of supporting transformative learning 
environments that involve the reconception of the roles of the teacher and the learner 
(Cochrane, 2014). We are interested in moving beyond a paradigm of teacher-directed 
content delivery to students becoming active participants of learning communities and 
negotiators of learning outcomes. Following a COP model allows the reconception of a 
group of learners as a unique community of practice with a shared interest (domain) 
learning to become active participants of a wider professional community, brokered by 
their lecturers as experts within these professional communities. To support rhizomatic 
learning environments the teacher’s role is to establish an ecology of resources and 
trigger critical and creative thinking, and “to provide an introduction to an existing 
professional community in which students may participate” (Cormier, 2008, p. no page). 
The concept of creating an ecology of resources to support rhizomatic learning 
communities resonates with our approach of framing learning around building learning 
communities, brokered by expert lecturers, and mediated by mobile social media – a 
rapidly changing technology with an almost global ubiquity (International 
Telecommunication Union, 2014).(p. 31)  
 
198 (Cochrane, Antonczak & Guinibert, 2014): The research posts were implemented to 
encourage students to develop critical visual analysis skills and by doing so build their 
visual literacy skills. Analyzing images is both a necessary skill and learning method 
within visual communications. As a skill it is necessary as it helps us critique images on 
various levels, such as on its aesthetics or as a piece of communication. Visual analysis 
is a powerful learning method that enhances memory retention. Also, by making this 
analysis publicly available to their peers, students can learn from each other to help build 
a more objective view of what effective visual communication is. This simple activity of 
analyzing images has been difficult to manage in the past as it had traditionally relied on 
the lecturer to drive the engagement. This was always problematic as lecturers often did 
not have enough time to dedicate to all the 200 students, and in traditional critique 
sessions "critique fatigue" would often set in on lecturers, as offering quick fire critiques 
on a large number of images is mentally taxing. (p. 34)  
The work in progress posts were implemented for several reasons. The first was to build 
a feedback loop in conjunction with the requirement to post feedback on student peers’ 
posts. This resulted in students receiving much more guidance on their work. This is 
important, as quite often novice learners need constant support as many have yet to 
develop the ability to critically reflect on their own work. Traditionally the lecturer would 
have to set aside a portion of time for class presentations to give guidance and critique, 
which taxed an already tight curricula time schedule. Secondly, it helped combat the 
problem of leaving assignments to the last minute. This is a common problem as 
communications students are used to predominantly verbal assignments and exams that 
require less time spent on them. This has seen many students in previous years fall into 
the trap of attempting last minute rush jobs, to the point where students have actually 
asked for their assignments to have milestones that are marked along the way. While 
summative assessment milestones would be ideal, this is impractical, as it would create 
a massive marking load. (p. 34)  
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199 (Cochrane, Antonczak & Guinibert, 2014): The Google plus (G+) community proved 
beneficial by creating a hub for ensuring consistency of expectations, support, and 
information sharing among the eight streams of the course. In previous years classes 
had been kept segregated in different streams that did not interact. However, this did not 
stop the students from organising their own social media groups for all the streams to 
participate in. This led to information that was meant for a specific individual stream being 
posted by students creating conflict or friction with the other streams. For example, in 
2013 two lecturers stated different attendance requirements. While the two lecturers 
thought they were talking to their class in isolation, students had posted the conflicting 
requirements on a private Facebook group causing a wave of complaints. (p. 34) 
 
 
200 (Cochrane, Antonczak & Guinibert, 2014): Landis (Gogno, 2013) highlights the 
transformative potential of mobile devices by describing the overtaking of combined 
desktop and laptop internet connectivity by mobile internet connectivity in 2013 as a 
tipping point in human history, similar to the impact of the invention of the printing press. 
Access to knowledge and communication are now a global reality – how we redesign 
education to meet this potential is therefore critical. However every group of learners will 
represent a different specific demographic of mobile device ownership. In the case of the 
#moco360 project there was some differences amongst the different countries and 
students device ownership and connectivity access to connectivity (3G, 4G, free Wi-Fi 
or not). We are confident that these differences will be minimised over time. (p. 39)  
 
201 Luana Pinho de Mesquita. A educação permanente em saúde para a 
institucionalização de uma rede-rizoma. Tese de doutoramento apresentada na 
Universidade de São Paulo em maio de 2016.  
Disponível em : https://www.researchgate.net/publication/303857071 acesso em 2017. 
 
202 (Mesquita, 2016): No DRS III, essa integração entre o MS e as instituições de ensino 
ocorre de forma colaborativa para a melhoria da qualidade dos serviços mediante ações 
de educação continuada que preveem atualizações e treinamentos sobre ações 
pontuais, além de disposição de sua estrutura física para atender às demandas dos 
serviços de saúde de sua região. O município de Amazonita, na região das pedras 
verdes, por exemplo, nas descrições das ações desenvolvidas no ano de 2013, 
demonstra a parceria ensino-serviço com o DRS e a Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) para o apoio em capacitações para o teste do pezinho e com a 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” campus Araraquara (UNESP-
Araraquara) para coleta de exames laboratoriais. De forma geral, as instituições de 
ensino superior da região oferecem cursos de graduação e pós-graduação, no entanto 
é importante ressaltar que a distribuição entre as RS não é equitativa, na região das 
pedras vermelhas há cinco instituições, em sua maioria privadas, e a região das pedras 
azuis não conta com instituições de ensino superior. (p. 73)  
203 (Mesquita, 2016): A construção do conhecimento em uma lógica cooperativa 
mostrou-se como algo novo para muitos que estavam tímidos em compartilhar suas 
tentativas de usar o sistema, mas, com o tempo, todos estavam inquietos, todos queriam 
trazer suas questões e angústias em relação aos tropeços e desacertos. A timidez inicial 
pode revelar certo medo e receio de dizer que não sabe e que não fez, aspectos que 
poderiam ser tomados como não desejáveis, já que eram trabalhadores responsáveis 
técnicos. Revelar o não saber poderia gerar certa paranoia e descrédito em relação à 
sua função. Fortuna (2003) descreve os temores da equipe que geram paranoias, desde 
o medo de ser visto ao medo de não saber e de não ser incluído, de forma que, quando 
não sabemos quem são nossos amigos ou inimigos, esse território configura-se de uma 
maneira que não possibilita a inclusão da diferença, pois nos sentimos ameaçados pela 
possibilidade de mostrar nossos medos. O trabalhador de saúde, então, deposita o 
problema no outro e o problema fica do lado de fora, o que nos impede de refletir sobre 
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o lado de dentro, sobre nossas implicações e responsabilidades (FORTUNA, 2003). Um 
dos atores, responsável pela capacitação para o uso da ferramenta, indagava o porquê 
de tantas questões, já que ele estava à disposição para sanar todas as dúvidas que 
surgissem por meio da própria ferramenta ou via e-mail. Esse movimento revela um 
modelo instituído utilizado para as capacitações de trabalhadores no sistema público, 
onde não há escuta para as singularidades e realidade de cada município, o que gera 
certa aversão ao sistema de informação, que é tido como uma ferramenta burocrática e 
de difícil manipulação. Sua função de disponibilização de informação de forma global na 
rede é capturada e torna-se difícil encontrar formas de enfrentar esse nó crítico se a 
aprendizagem não é significativa (AUSUBEL, 1963; FREIRE, 1987; MOREIRA, 2010), 
ou seja, não produz sentidos para aqueles trabalhadores. (p. 88)  
204 (Mesquita, 2016): Na chegada ao campo, o grupo de pesquisadores, da Universidade 
de São Paulo (USP), UFSCar e do DRS III, fez uma oferta de intervenção institucional 
aos integrantes do GCR em dezembro de 2013, momento no qual apresentamos nossas 
intenções, objetivos e proposta de trabalho para que os participantes pudessem fazer 
suas escolhas em relação à participação na pesquisa-intervenção. Desse modo, o 
processo de autoanálise proposto a partir do referencial teórico adotado na pesquisa-
intervenção também pôde gerar momentos de autogestão do coletivo em que o próprio 
GCR posicionava-se em relação às decisões e caminhos de forma processual. Somam-
se, nesse processo, os momentos de problematização dos efeitos produzidos pela 
pesquisa-intervenção a partir da dinâmica de funcionamento do grupo e das sínteses 
realizadas pelos pesquisadores nas oficinas de análise coletiva, movimento que 
contribuiu para a produção da intervenção. (p. 85)  
205 (Mesquita, 2016): Nesse cenário de experiência coletiva na atualidade, é importante 
levar em consideração que as redes podem apresentar funcionamentos distintos, 
momentos quentes e momentos frios, que, para Barros e Passos (2009), comportam, 
por vezes, esperança de transformação e, por vezes, perigo de manutenção do 
instituído. Estes autores explicam que uma rede fria é construída a partir de um centro, 
de comando ou de regulação, enquanto a quente possui múltiplos pontos, onde o rizoma 
capilariza-se. Assim, sua “dinâmica conectiva ou de conjunção é geradora de efeitos de 
diferenciação, isto é, trata-se de uma rede heterogenética”. Um exemplo de rede quente 
está no potencial de capilarização da rede por meio do GCM: “o município está levando 
como missão, nós estamos levando como missão fazer uma reunião [...] o município 
com esse grupo, resgatar o grupo condutor (municipal) [...] e, no próximo encontro nosso 
aqui, trazer alguma informação” [GCR região das pedras amarelas, 12/06/2014]. (p. 113)  
206 Aras BOZKURT, Sarah HONEYCHURCH, Autumm CAINES, Maha BALI, Apostolos 
KOUTROPOULOS e Dave CORMIER. Community Tracking in a cMooc and Nomadic 
Learner Behavior Identification on a 
Connectivist Rhizomatic. Turkish Online Journal of Distance Education · October 2016 
DOI: 10.17718/tojde.09231 
Disponível em: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tojde/article/view/5000204512 , acesso 
em 2017. 
 
207 (Bozkurt et al. 2016) : Garrison et al. (2000, 2001) additionally explain that, in CoI, 
presence is the key factor that provides deep, meaningful and active learning in an online 
milieu. They indicate that learning occurs within the community through the interaction 
of three core elements: cognitive, social, and teaching presence. (p. 5)  
208 Disponível para consulta em : http://davecormier.com/edblog/2015/04/10/a-practical-
guide-to-rhizo15/ acesso em 2017. 
209 (Bozkurt et al., 2016): Dave Cormier facilitated the cMOOC Rhizomatic Learning: A 
Practical View (also known as #rhizo15) for 6 weeks from April 14 to May 26 in 2015 
(Cormier, 2015).  This was the second iteration of a MOOC on rhizomatic learning after 
#rhizo14 the year before (Cormier, 2014). Facebook, Twitter and Google+ were used as 
the main discussion environments. (p. 10)  
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210 Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. Disponível 
em: http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm acesso em 2017. 
211 (Bozkurt et al., 2016): Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age 
Connectivism, as a theory, explains how learning occurs throughout networks. 
Connectivism is a synthesis of Chaos, Network, Complexity and Self-Organization 
Theories (Siemens, 2004). It is na extension of constructivism, and is born in, and for, a 
digital age. The pioneers of connectivism, Siemens (2004; 2006a) and Downes (2005; 
2012) claim that these traditional theories are incapable of explaining learning in digital 
era. Connectivism claims that “knowledge is distributed across a network of connections, 
and therefore that learning consists of the ability to construct and traverse those 
networks” (Downes, 2012).(p. 6) 
212 (Bozkurt et al., 2016): In order to bring to the surface the hidden pattern of a cluster, 
we selected the week three SNA and sampled the most connected cluster. In a similar 
manner to examining under the microscope, we grouped the vertices by using the 
Clauset-Newman-Moore cluster algorithm. We repeated the same process until we 
observed the smallest meaningful pattern (Table 3). P 16 In terms of identifying nomadic 
learner behavior, the 6th cluster surface that learners start forming a community like a 
swarm. Some learners with high influence (who were nicknamed “Queen Bee” during 
#rhizo15) set the climate; facilitated, amplified and disseminated a single idea beyond 
the learners and networks. This behavior of learners also indicates the importance of 
curation in a connectivist rhizomatic learning network in order to form a tightly connected, 
highly interactive community. (p. 17) 
 
213 (Bozkurt et al., 2016): Cognitive presence was the most frequently appearing category 
in our analysis of week 3 tweets tagged #rhizo15. This analysis revealed that Twitter 
conversations often started with a thought provoking triggering event that resulted in a 
chain reaction of progress toward the exploration, integration and resolution phases. 
Triggering events pushed learners to think, question, and clarify with one another. 
Through this process individual thoughts were transformed into collective discoveries.  
In the integration and resolution phases, nomads often expanded their understanding of 
triggering events further by stepping outside of Twitter. In these phases, external artifacts 
(e.g. blog posts, collaborative writing projects, digital art, and music) were often shared 
via Twitter with a URL and are thus included in the analysis. This allowed nomads to 
expand their learning explorations past the 140-character limit on Twitter. A salient point 
being that nomads exhibit higher order learning skills by analyzing, evaluating and 
creating collaboratively. (p. 17) 
 
214 (Bozkurt et al., 2016): One person tweets the facilitator asking when the new prompt 
would be posted. They use the hashtag #rhizo15. Another person sees the tweet and 
affirms they are waiting impatiently, too.  The facilitator reminds these two people that 
they are on a European time zone while he is on North America time. A conversation 
ensues where more than 6 other participants chime in about the impact of time zones on 
learning in a MOOC, whether it skews content, or makes the MOOC  more energetic, 
and how it feels to wake up to find many tweets from a conversation others  had while 
you were asleep. The conversation splits into different threads involving different people, 
and includes comparing synchronous and asynchronous communication and 
philosophical musings  about conversations that span time and space.(p. 19) 
215 (Bozkurt et al., 2016): Teaching presence was the least observed presence type 
which could be a result of the autonomous, self-regulated, self-directed learners in this 
distributed learning network. Facilitating discourse and direct instruction indicators were 
vague and mostly provided by other learners rather than the facilitator of the cMOOC.  
The design and organization category was the most observed category within teaching 
presence (Table 7). These examples of teaching presence indicators were often not 
predefined by design of the cMOOC but rather were a kind of guiding from more 
experienced nomads to novice nomads explaining aspects of the course. (p. 19)  
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216 (Bozkurt et al., 2016): Network interactions started one week prior to the official start 
and lasted three more weeks after official end of the cMOOC. P 10 The analysis 
represents approximately 20,000 interactions which was pulled from the six-week 
cMOOC #rhizo15, in which maximum participation was 431 learners (week 1) and 
minimum participation was 205 learners (week 6) (p. 11) 
217 (Bozkurt et al., 2016): When compared, there is an inverse ratio between the number 
of total learners and  graph density measure. In MOOC literature, dropout rates have 
been a phenomenon and  MOOCs are generally criticized because of high dropout rates. 
However, in contrast to what might be thought, as the number of the learners decrease, 
interaction increases.(p. 15)  
 
218 (Bozkurt et al., 2016): All things considered, it can be concluded that the chaotic, 
uncertain and distributed nature of open online networks as ecosystems embrace 
rhizomatic learning practices and nomadic learners.  Based on the findings that reveals 
high cognitive presence, higher order learning skills and low dropout/high completion 
rate when compared to other MOOCs, it can be further concluded that rhizomatic 
learning and connectivist learning theory greatly match and complete each other, and  
promise a lot for online networked, distributed learning experiences. (p. 20)  
 
219 (Bozkurt et al, 2016): The macro level analysis demonstrates that communities in a 
rhizomatic connectivist networks have chaotic relationships with other communities in 
different dimensions (clarified by use of hashtags of concurrent, past and future events). 
It is also clear that hashtags may refer not only to online learning communities formed 
by learners, but also ideas, discussions and other concepts which may physically not 
exist. The macro level analysis demonstrates that communities in a rhizomatic 
connectivist network have chaotic relationships with other communities in different 
dimensions. In summary, nomadic learners appear in different open online communities 
and these communities are not completely separated from each other. (p. 16)  
The analysis represents six weeks of data and is purposefully separated for each week 
in order to observe the process (Table 2). The data in Table 1 demonstrates some 
dynamics and their effects in an open online learning community. There is an 18.5% 
decrease in the numbers of learners (vertices) in the second week.  The first week seems 
to be a landing area in which Nomadic learners decide to settle in the community for a 
while or to wander on the networks to meet their learning needs. It can be further 
interpreted that the first week is a natural selection period in an open online ecology and 
what is left is dedicated nomadic learners. (p.15 ) 
 
220  Karin Murris (2017): Reading two rhizomatic pedagogies diffractively through one 
another: a Reggio inspired philosophy with children for the postdevelopmental child, 
Pedagogy, Culture & Society.  
Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1080/14681366.2017.1286681 acesso em 2017. 
 
 
221 (Murris, 2017): Notions of progress and reason have colonised education through its 
curriculum construction that positions children in need of recapitulating the development 
of the species (Matthews 1994): children are regarded as simple, concrete, immature 
thinkers who need age-appropriate interventions in order to mature into autonomous 
fully-human beings. Since modernity, the mature, white, able-bodied, heterosexual man 
of humanism (Braidotti 2013) is the yardstick by which ‘normal’ and ‘natural’ child 
development is measured with children at the lowest level of the patriarchal hierarchy 
(Cannella and Viruru 2004, 109).(p.2)  
 
222 (Murris, 2017): Barad has introduced the helpful neologism intra-action (Barad 2007, 
2013, 815). Intraaction does not presuppose individualised existence – not only of 
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subjects, but also of objects ‘in’ the world – and like other critical posthumanists, Barad 
emphasises mutual relationality: things ‘are’ because they are in relation to and 
influencing each other. Intra-action is different from ‘interaction’ in that ‘nature’ and 
‘culture’ are never ‘pure’, are never unaffected by each other, but are always in relation 
(Barad 2007, 152). (p.3) 
223 (Murris, 2017): Critical posthumanism as navigational tool offers a new imaginary for 
postdevelopmental pedagogies as it moves beyond predefined boundaries, assumed 
categories of difference and language. For posthumanists, the latter has been 
‘substantializing’, allowing semiotic systems to determine our understanding of the world 
(Barad 2007, 133). Language has become an epistemic tool to have power over less-
fully humans and more-than-humans. (p.3)  
 
224 (Murris, 2017): Relationships are necessary for uniqueness to be articulated, for a 
subject to become singular in an ethical sense, and child subjectivity includes 
relationships with other earth dwellers such as brittle stars, other human animals, 
nonhuman animals and the material world (e.g., sticks, furniture, glue or paint, but also 
questions, thoughts and concepts). (p. 4)  
 
225 (Murris, 2017): For Deleuze, concepts are a ‘toolbox’, not bricks to build a wall with, 
but a ‘pragmatics’ that does not reduce the meaning of a concept by an apriori 
determined set of propositions that you can either enter into or not – for example, by 
answering a question by tracing the meaning of a concept back to its ‘roots’, or through 
fixed definitions. (p.16) 
226 (Murris, 2017): Diffraction is a postqualitative methodology developed, first by 
Haraway (1988), and built on by Karen Barad through her interpretation of quantum 
physics (2003, 2007, 2014), but importantly should not be understood as a metaphor, 
which would imply representationalism. The implications of using a diffractive 
methodology for pedagogy and educational research have been explored only recently 
by Lenz Taguchi (2010), Palmer (2011), Hultman and Lenz Taguchi (2010), Jackson and 
Mazzei (2012), and Murris (2016). (p.5)  
I read diffractively through one another, human and more-than-human bodies, in 
particular Barad’s notion of intra-action, the Deleuzian notion of concept, philosophical 
concepts as theorised and practised in Philosophy with Children (P4C), and Reggio 
Emilia’s concept formation through the use of the ‘hundred languages’ at the heart of 
progettazione (explained below). Reading texts, theories about concepts, and the 
neologism ‘intra-action’ diffractively through one another, offers a non-representational 
way of ‘considering the entanglement of bodies, texts, relationships, data, language, and 
theory that we are just beginning to understand and that presents the possibility of much 
productive potential’ (Mazzei 2014, 745). In my diffractive reading, I am not looking for 
similarities or differences; I make no comparisons or try and identify themes, but guided 
by the above questions and further questions that e/merge, new pedagogical ideas of 
working with concepts is created, thereby deterritorialising what conceptual knowledge 
is, which also includes child as knowledge co-creator. What e/merges are new diffraction 
patterns that include and that do not reduce one of these rhizomatic pedagogies to the 
other. My reading is not guided by a ‘lack’ either. The superposition created by the 
diffraction is not ‘critical’, but adds force to ‘both’, without assuming that either is a unity, 
nor the interference pattern that has been created. I put the P4C pedagogy at the centre 
of practice in my diffractive reading and foreground. (p.6) 
 
227 (Murris, 2017): shifting and changing like a rhizome. Unlike ‘arborescent’ systems of 
thought and binary logic that have dominated western epistemological concepts (e.g., 
‘root’, ‘foundation’, ‘ground’), rhizomes (e.g., ginger, couchgrass, rats) are multiple and 
move dynamically and unpredictably ceaselessly establishing connections (Deleuze and 
Guattari 1987, 5–7). In fact, the rhizomatic nature of the Reggio school curriculum is 
echoed in how their schools are run and managed. (p. 6) 
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228 (Murris, 2017): It assumes that knowledge is acquired through representation of a 
world, not immersion, thereby world, not immersion, thereby presupposing a 
language/reality dualism: sign systems created by humans represent a world inhabited 
by independently existing, passive objects without agency. Pedagogies that focus on the 
psychological, the social or the discursive only, and do not acknowledge the material as 
having agency in knowledge production, assume this human exceptionalism (reflexive 
self-consciousness), and with it the humanist ‘two-world view’: childhood vs. adulthood. 
Through critical engagement with postdevelopmental perspectives we can begin to 
address existing power relations and age discrimination. The figuration of 
postdevelopmental or posthuman child ruptures humanist binaries and is a lever to 
rethink subjectivity more generally (Murris 2016). (p.2)   
229 (Murris, 2017): The idea is to provide an imaginary of what a philosophical education 
could look like that moves beyond lessons as units, prescribed lesson plans and curricula 
and individualised age-appropriate practice, through the deterritorialising practice of a 
transdisciplinary philosophical exploration of concepts that universe halfway’ (Barad 
2007) – for example, by examining the concept ‘pet’ through different disciplinary lenses 
using the hundred languages: biological, anthropological (treatment of pets in various 
cultures), historical (mapping its domestication), ethico-aesthetic (docking tails), political 
(what goes into dog food, puppy farms), legal (animal rights), media studies or literary 
(pets as characters in literature). The community of enquiry deterritorialises concepts 
from ‘their imprisonment within ideologically locked-down networks of concepts’ 
(Kennedy 2012, 2) and reterritorialises transdisciplinary. It includes children as players 
in this political project. What a pet means, cannot be ‘captured’ through definition, 
because it is the embodied performance of acts that constitutes the difference between 
a pet animal and other animals. Importantly, a definition would not do justice to the 
relationality of the concept itself. (p.16)   
230 (Murris, 2017): Agential cuts are specific intra-actions: they are about matter and 
meaning at the very same time. Agential cuts are part of what Barad (2007, 183) calls 
‘an apparatus’ – a doing, not a thing. Apparatuses are boundary-making practices and 
include and exclude (Barad 2007, 148), because boundaries become determinate 
through the agential cuts and the intraactions; and it is here that the ethical responsibility 
of the educator becomes clear as part of knowledge production and curriculum choices. 
The educator reads a picturebook. It could be with people of any age. The books are 
‘post-age’ and carefully selected to open up questions and puzzlement about 
philosophical concepts that interest them (Haynes and Murris 2012, 2016). They feature 
unusual characters (e.g., mermaids, humans covered in body hair, aliens, cyborgs), 
extreme concepts (e.g., immortality, the size of the universe), or obscure thought 
experiments. (p. 12) 
231 (Murris, 2017): Stategy 2: Children are given opportunities to dwell on the ideas 
provoked by the picturebook. It requires an openness to indeterminacy (Barad 2012) and 
what is thought-provoking. Time spent in silence during this period can be used to write 
words down, to draw them, or to express them through other materials that are made 
available (e.g., clay). It is a good idea as educator to reassure children that spelling does 
not matter and to give instructions that move away from representationalism. (p.13)  
Strategy 3: Developing questions in small groups In small groups, children are invited to 
develop their questions, which are written down for all to see and subsequently one 
question is selected democratically to move the project forward. During this process, the 
educator listens to the children by walking around, supporting the conceptual work (e.g., 
‘pet’ in one of the picturebooks mentioned above), making notes, taking photos or videos. 
The documentation brings into the world a material-discursive expression of children’s 
learning and their intra-action with more-than-human things, thought, affect, concepts 
and environment (Edwards 1995). As a living record of the pedagogical practice 
(Dahlberg, Moss, and Pence 2013, 156, 162), the documentation brings ‘forces and 
energies’ to the project work (Dahlberg 2003). The philosophical questions are not 
products of individuals, but they e/merge through the relationality between the human 
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and more-than-human. The documentation is shared with the children, colleagues, 
parents and other members of the community through philosophical dialogue, including 
the process and materials used to create it (see e.g., the philosophical play work by 
Stanley 2012). The documentation is an ‘apparatus’; it is ‘a doing, not a thing’ without 
clear identity-producing boundaries (Barad 2007, 183) between teacher and learner, 
objectivity and subjectivity. Crucially the documentation is not about the children’s 
abilities or capacities as individuals, but the learning that is made visible through the 
documentation shows the relationality that has made the learning possible and how the 
human and more-than-human render each other able. (p. 15) Strategy 4: Building a 
community of philosophical enquiry. The philosophical question children chose to 
enquire into is itself divergent. For example, if they had elected ‘What is a pet?’ many 
other questions could be generated by the community of enquirers, such as ‘Can animals 
have pets?’, ‘Can a wild animal be a pet?’, or ‘Does a pet have to have a name in order 
to be a pet? Why is this philosophical work educationally important, and how is 
conceptual knowledge constructed in a community of enquiry? (p.15) In Reggio inspired 
philosophy with children, concepts are not ‘given’ or ‘transmitted’, because that would 
mean using the One language that interprets, represents, and defines what a concept is 
– assigning it an essence, like pinning a dead butterfly to a display board. To define, 
MacLure (2013, 661) points out, is ‘to return to the logic of representation, where words 
“refer” to entities as if they were separate and distinct from one another.’ The question 
‘what does a concept mean?’ is not crucial but ‘how does it work?’ in lived experience, 
thereby positioning children as part of the world they share with other human and more-
than-human others and explore intra-actively through material-discursive research and 
experimentation. (pgs, 13,14) 


