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P I E R R E   L E V Y  
 

As Formas do Saber:  e d u c a ç ã o  
 
Texto transcrito na integra a partir das gravações feitas de uma entrevista com o filósofo francês Pierre Levy ao 

jornalista Florestan Fernandes Jr. para a série “As Formas do Saber” e que trás reflexões sobre: 
 
� Arte e pensamento 
� Educação 
� Tecnologia  
� Trabalho  
 
Esses assuntos foram agrupados em 4 fitas temáticas e estruturados em 4 blocos específicos, desenvolvidos a partir 

de uma argumentação introdutória do jornalista e perguntas respondidas pelo filósofo. O texto transcrito obedece esta estrutura 
e está apresentado segundo esta mesma ordem. 

 
As mudanças que atingem a educação e a gestão de conhecimentos desenham a base de 

uma nova sociedade. A escola e os educadores passam por uma revisão dos seus princípios 
pedagógicos e do uso de recursos de tecnologias de aprendizagem. Mas a grande revolução é sentida 
principalmente na nova organização e produção do saber. A inteligência é fruto do coletivo e o 
conhecimento passa a representar o maior bem da humanidade. Neste programa o filósofo Pierre Levy 
discute porque a escola perdeu o monopólio sobre a transmissão do conhecimento e como será a 
educação do nosso tempo. 

 
Estamos vendo hoje o encerramento de um tipo de transmissão do saber. A grande revolução 

provocada pelas novas tecnologias está apontando para outra relação dos homens com os saberes. 
Aliás  esse é o grande tema do seu trabalho mais recente no livro ”Cibercultura”. Quais são exatamente 
essas mudanças e o que elas representam para o sistema de educação tradicional? 

 
Eu diria que há três grandes mudanças na relação com o saber: a primeira dela diz respeito à 

velocidade com a qual os conhecimentos aparecem, renovam-se e tornam-se obsoletos. A maneira 
mais simples e mais marcante de explicar essa velocidade seria dizendo que até uns 25 anos atrás, 
quando um jovem aprendia uma profissão, a maior parte do que aprendia ainda era válido no final de 
sua carreira profissional. E ele podia até mesmo transmitir esse conhecimento aos seus filhos ou a 
aprendizes. Hoje em dia, a situação é completamente diferente. Talvez não com relação a todas as 
profissões, mas com relação a um número cada vez maior de profissões.  

Hoje em dia, o ciclo de renovação dos conhecimentos é de 3, 5, 10 anos. E não só no caso das 
profissões ligadas à alta tecnologia. Pertencemos a um ciclo que está em perpétua transformação. É 
claro que sempre houve novidades. Sempre há novos conhecimentos que aparecem sob uma base de 
estabilidade. Hoje em dia, a própria base está em movimento permanente!  

Eu diria que isso é a primeira mudança de nossa relação com o saber, e talvez a mais importante 
de todas. Pense no exemplo de uma escola. Você percebe, na hora que um pressuposto essencial da 
educação institucional é que os mais velhos sabem mais que os mais novos. Os professores são mais 
velhos que os alunos. E os alunos progridem de classe em classe e à medida em que você se torna mais 
velho, passa a níveis superiores. Tudo é organizado em função disso. Por quê? Porque o conhecimento 
era essencialmente um estoque e acumulávamos esse estoque à medida em que aprendíamos. Hoje 
em dia, navegamos em um fluxo. Não acumulamos mais um estoque por isso é que há, evidentemente 
um questionamento da escola como instituição. Vamos ter que encontrar novas maneiras para 
enfrentar essa situação. Em particular questionando a relação entre professor e aluno, o conceito de 
classe e de currículo mas, sobretudo, ensinando e fazendo com que se aprenda.  

A meta não é ensinar, mas fazer com que todos aprendam. Fazendo com que todos aqueles 
que se beneficiam de uma instituição escolar aprendam a como sobreviver, navegar e viver bem nesse 
universo de conhecimentos em fluxo permanente. Essa é a primeira mudança.  

A segunda mudança é a do trabalho. Hoje em dia o trabalho consiste cada vez mais em 
aprender pelas razões que acabo de expor em transmitir aos outros, aos novos que chegaram o que 
sabemos em comunicar aos outros uma parte desses conhecimentos, em tentar compreender quais os 
conhecimentos dos outros para melhor colaborar e cooperar. Isso também consiste em inventar novos 
conhecimentos. Todos nós somos, de certa forma, um pouco pesquisadores. A situação evolui tão 
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rápido que não há resposta para tudo. Às vezes nós mesmos temos de encontrar resposta. Talvez de 
maneira coletiva, talvez de maneira individual. Mas não existe uma resposta já pronta. Portanto, 
estamos cada vez mais diante de situações onde o trabalho é a transação de conhecimentos. E isso, 
em todas as profissões, mesmo nos setores primários, mesmo na pesca, na agricultura e o mais evidente, 
na indústria, sem falar no setor terciário.  

A relação com a educação tradicional é a seguinte: será que é para esse trabalho do qual 
falamos que preparamos a criança hoje em dia? Será que as ensinamos a aprender sempre, a 
cooperar? Será que as ensinamos a transmitir aquilo que já sabem? Pois é isso que serão obrigadas a 
fazer. Será que lhe damos uma mentalidade de empreendedores no espaço do conhecimento? 
Portanto, será que são as estruturas clássicas do ensino que melhor preparam essa situação? Não tenho 
certeza.  

A terceira mudança da relação com o conhecimento é a que diz respeito às tecnologias. Mas 
note que eu coloco as tecnologias em terceiro lugar. Não digo que é a tecnologia que determina tudo. 
Mas nem por isso ela deixa de ser importante. Na tecnologia, para mim, essencialmente o que é mais 
importante para essa nova relação com o saber é a informática. É o suporte digitalizado da informação 
da comunicação que faz com que abordemos a informação de maneiras interativas e que todas as 
informações sejam ligadas entre si. Este ponto é capital, e bastante novo. Para mim, a informática, os 
computadores e as redes de computadores são suportes de tecnologias intelectuais. Isto é, são suportes 
de técnicas que vão prolongar, ampliar, transformar, as faculdades mentais em faculdades cognitivas 
como, por exemplo, a memória. A memória é uma faculdade cognitiva. É claro que quando 
inventamos a escrita todo relação da humanidade com a memória se transformou. Não somente, é 
claro, a memória individual mas sobretudo a memória coletiva que pôde, por exemplo juntamente com 
a escrita, ficar praticamente infinita, se estender de modo infinito.  

Podemos comparar as coisas, certo? Quando inventamos a imprensa, houve um salto pois, a 
partir desse momento, as informações puderam se tornar facilmente acessíveis e, portanto, surgiram 
novas possibilidades de comprar, de se relacionar, etc. E a partir desse momento, a informação e o 
conhecimento deixaram de ser um recurso raro. Mas, hoje em dia, temos um acesso ainda mais fácil à 
memória imemorial da humanidade graças à rede computador. E não se trata de uma memória 
estática como as palavras impressas em um livro, mas de uma memória dinâmica, em transformação 
constante e continuamente atualizada, que é alimentada por milhares de pessoas e que todos lêem e 
discutem entre si, etc. Uma memória muito mais viva e próxima da memória natural. Portanto, é um tipo 
de extensão da memória coletiva que transforma completamente a relação da espécie humana com 
o estoque de informações.  

Ora, a escola foi inventada a partir da escrita estática tradicional. Inventamos a escola para 
ensinar a ler e escrever o que ainda é, aliás, absolutamente indispensável, mas as tecnologias 
intelectuais utilizadas na escola são a oralidade e a escrita estática. O professor fala e os alunos tomam 
nota e às vezes utilizam textos impressos. A escola é uma instituição cuja estrutura não é muito 
adequada para uma utilização otimizada de novas tecnologias. Claro, por razões econômicas, pois 
tudo isso custa caro. Também certamente porque os professores não são formados para utilizar as 
técnicas. Certamente porque não há um projeto pedagógico que corresponde à utilização dessas 
tecnologias. Portanto temos aí uma fase de transformação e adaptação que provavelmente vai durar 
muito tempo. Talvez a escola se transforme, passe por uma metamorfose radical para que possa dar 
conta desse novo trabalho, de novas tecnologias intelectuais, do fluxo do conhecimento. Talvez a 
aprendizagem passe ainda por outros caminhos. Talvez a escola perca seu monopólio, fato que aliás, 
em grande parte já ocorre. A escola e a universidade perderam o monopólio de transmissão do 
conhecimento. 

 
 
BLOCO 2 
 
Pierre, nós começamos a ter a impressão de que a concepção mais geral de ensino que 

preocupou em disciplinas, pré-requisitos, currículos básicos, tudo isso será profundamente afetado ou 
alterado. 

 
É certo que a noção de disciplina está cada vez menos adaptada às formas contemporâneas 

de pesquisas e aprendizado. No fundo, o que é interessante são alguns objetos, não? Mas o mesmo 
objeto pode ser estudado sob o ângulo de diversas disciplinas. Queremos compreender aquilo pelo que 
nos interessamos e não continuar impostos por certa disciplina. É certo que as disciplinas estabeleceram 
métodos, que elas tem tradição, que elas têm uma riqueza que não podemos menosprezar. Mas não 
podemos esquecer que nosso objetivo é compreender. Não é verdade que as disciplinas devam andar 
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uma ao lado da outra, o fato é que, sobretudo, a pessoa que quer compreender alguma coisa deve ir 
pesquisar em várias disciplinas para compreender o que ela tem que compreender. Eu acho que os 
caminhos serão cada vez mais multidisciplinares. Quanto à questão dos diplomas, ela supõe 
evidentemente um espaço do saber que é estruturado em disciplinas. É como se cada disciplina fosse 
uma pequena escada. E assim, cada vez que você passa um ano na faculdade você sobe um degrau 
suplementar, e assim, no fim, você tem, sei lá, um doutorado, e assim por diante. Essa é uma visão do 
espaço que é extremamente redutora e, nos dias de hoje, falsa. É preciso encarar esse espaço do 
conhecimento um pouco como a World Wide Web. Ou seja, como um imenso número de 
conhecimentos heterogêneos ligados uns aos outros por uma multiplicidade de laços e de pessoas que 
saem de um lugar qualquer e vão a um lugar qualquer, pois seguem caminhos individuais e que 
acabam se cruzando nesse espaço. É isso que é natural e é isso que estamos observando atualmente. E 
as pessoas não aprendem só na escola, mas também no trabalho, já que falamos nas novas formas de 
trabalho. Então, os problemas, a tensão vem do fato de que a universidade tem o monopólio da 
validação do conhecimento, da garantia da aprendizagem ou do saber. Mas não tem mais o 
monopólio da transmissão do saber. Há pessoas que sabem muitas coisas porque em seu percurso 
profissional ou de vida, adquiriram, este aprendizado. Mas como não frequentaram a universidade 
presume-se que são ignorantes. Devem cursar a universidade, refazer percursos intelectuais e lhe damos 
um diploma. Uma situação cada vez mais absurda. 

 
Então você acha que não é mais necessário o diploma? 
 
Um diploma é uma convenção social. Em uma sociedade em que essa convenção é utilizada o 

diploma é algo necessário. Mas eu acho, assim como muitas outras pessoas, que talvez pudéssemos 
trocar de convenção social, pois ela não corresponde mais inteiramente às condições 
contemporâneas de aprendizagem do trabalho, das novas tecnologias intelectuais. Podemos aprender 
muita coisa pela Internet ou seguindo um curso através de um programa de computador. Você pode 
aprender uma língua porque você viveu no país. Você não tem diploma, mas fala a língua. O que 
conta? Falar a língua ou ter o diploma? Logo será preciso reatualizar as convenções. 

 
Agora, como é que fica a pirâmide da hierarquia do saber. Teremos o que no lugar dessa 

pirâmide? 
 
Em primeiro lugar a pirâmide é estática. Ora, vimos que o saber é uma espécie de oceano 

incessantemente alimentado por rios que tem muitos turbilhões e onde tudo se transforma o tempo 
todo, onde muitas coisas desaparecem e onde novas coisas aparecem. Não podemos mais conceber 
o espaço do conhecimento como algo estático. Por outro lado, a noção de hierarquia é uma boa 
noção. Ou seja, se você está em uma situação, se você está perdido no deserto e o motor do seu carro 
quebra, nesse momento o saber mais importante é a mecânica do automóvel, não acha? Não a 
mecânica quântica. Mas se você trabalha em um cíclotron1 (acelerador de partículas), então, a 
mecânica quântica é mais importante que a mecânica de automóveis. Portanto, existem hierarquias, 
mas essa hierarquias são contextuais, dependem do contexto. O que é absurdo é a ideia da hierarquia 
que será válida em todos os contextos em todos os tempos. Uma hierarquia que será imóvel. Essa nova 
noção de hierarquia entra em conflito com uma noção de superioridade social. Os que estão no topo 
da pirâmide social dizem que os conhecimentos que possuem são os conhecimentos que estão no topo 
da pirâmide do saber. Mas, na realidade, isso é um reflexo, uma imitação da pirâmide social. Podemos 
menosprezar os conhecimentos de um camponês, pois ele está na parte mais baixa da pirâmide social. 
Mas são conhecimentos muito importantes porque graças a eles podemos comer. Portanto, tudo 
depende do modo com que encaramos as coisas. 

 
Pierre, você acha então que a sociedade precisa valorizar a base da pirâmide, aceitar que 

existe conhecimentos na base da pirâmide? 
 
Pessoalmente, creio que a base da pirâmide não existe, certo? Ou seja, cada um, cada ser 

humano está no topo da pirâmide, pois todos os conhecimentos que eles tem, os desenvolveu ao longo 
da vida, certo? E ele está, nesse momento, nessa situação utilizando seus conhecimentos para vivenciar 
essa situação, uma situação que está em constante movimento. A pirâmide continua a crescer. Ou 

                                                
1
 O cíclotron é um instrumento que foi desenvolvido em 1931 pelos físicos Lawrence e Livingston da Universidade da 

Califórnia, com o propósito de acelerar partículas atômicas carregadas até atingir velocidades próximas a da luz.  
Fonte: http://vsites.unb.br/iq/kleber/EaD/Eletromagnetismo/Ciclotron/Ciclotron.html  
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talvez seja uma pirâmide de cabeça para baixo e que gire assim, e que nós nos movamos como um 
pião. Não existe pirâmide social. Não há. Existem pessoas que se acham no topo da pirâmide e dizem: 
“Nós vamos dar a volta à sabedoria dos pobres”, certo? Mas o importante é cada um reconhecer seu 
próprio saber. É cada um perceber que está na ponta da pirâmide. Que ele não está preso, não é só 
um tijolo da pirâmide social. Essa idéia está na cabeça de quem pensa que não é livre, que está 
fadado a um destino determinado pela sociedade. E acredito que estamos caminhando 
progressivamente em direção a uma sociedade que será uma sociedade de aprendizagem mútua ou 
uma sociedade de aprendizagem cooperativa. Isso é algo que vemos na Internet. É esse o tipo de 
prática, a noção de troca do conhecimento onde se navega numa paisagem extremamente variada 
sem recortes, sem estrutura. 

 
BLOCO 3 
 
A Internet é alvo das mais variadas críticas, entre elas a de se aderir muito lixo ou informações 

não seguras. Essa mesma crítica não poderia ser aplicada a qualquer meio de informação, seja ele 
oficial ou não? 

 
Digamos que nenhuma informação é garantida. Não é porque ensinamos algo na universidade 

que isso é verdade. Já ensinamos muitas besteiras na universidade. E é um professor universitário quem 
está falando! Não é porque alguma coisa está impressa, que é verdadeira. A prova é que existem 
coisas impressas e que dizem exatamente o contrário das outras. Não é porque vimos uma coisa na TV 
que é verdadeira, sabemos disso. Portanto, de qualquer forma, não é porque percebemos alguma 
coisa, que ela é verdadeira, concorda? Não porque ouvimos algo, que isso é verdadeiro. Há tantas 
mentiras, mesmo sem levar em conta todas as novas tecnologias. Com a linguagem pode-se fazer 
tantas mentiras, tantas interpretações falsas, tantas manipulações. Portanto, somos confrontados a esse 
problema de todas as formas, com ou sem a Internet, não? Mas agora, creio que quanto mais estamos 
em um espaço em que vários pontos de vista podem se confrontar, mais temos garantias de que não 
somos manipulados pois quando a fonte de informação é uma só, não temos como verificá-la, não, é? 
Se você imaginar uma ditadura de um só canal de televisão, uma só estação de rádio, controlados 
pelo governo, tudo é controlado, mas é aí que há mais manipulação. Lembre-se que na Guerra do 
Golfo todas as televisões do mundo retransmitiam a CNN e todas as imagens da CNN vinham do serviço 
de comunicação do exército americano, certo? Não era Internet. Mas onde estava a manipulação? 
Ela estava presente nessa situação, pois havia uma única fonte de informação. Quanto maior for a 
diversidade de fontes de informação mais fácil é se defender da manipulação e mais fácil se torna a 
busca pela verdade. Pois a verdade não é alguma coisa que já seja dada por pessoas que são 
detentoras da verdade. A verdade é algo que se constrói. Conseguir chegar à verdade é um trabalho. 
Não vou ensinar isso a um jornalista. Você sabe que quanto mais trabalhamos, mais o resultado vai estar 
próximo da verdade. Quanto mais nos contentamos em repetir o que ouvimos menos é provável que 
isso seja verdade. 

 
Como extrair conhecimentos do aparente caos informal que existe hoje na Internet, na rede? 
 
Digamos que, em primeiro lugar é preciso compreender que a Internet não é um grande banco 

de dados em desordem dentro do qual ficamos perdidos. A Internet é, em princípio, pessoas que se 
comunicam umas com as outras. É um sistema de comunicação entre as pessoas. E até os documentos 
que encontramos na World Wide Web são apenas mensagens que as pessoas deixam, à disposição de 
outras pessoas. Portanto, é preciso que nos coloquemos dentro dessa noção de espaço de 
comunicação coletivo. A partir daí, se você está interessado por um tema, ou se você quer uma 
informação sobre um tema, é preferível que você tenha uma certa familiaridade com este tema e 
também que você tenha uma certa familiaridade com os sites da Web referentes a este tema. A 
Internet não é como a TV, em que você muda rápido de canal. Não é algo instantâneo. É necessário 
um trabalho de familiarização de encontrar a informação, de encontrar o conhecimento. Por outro 
lado, também é interessante freqüentar grupos de discussão eletrônica, fóruns eletrônicos, News Groups, 
listas de difusão, que são distribuídas pelos sistemas de mensagem eletrônica por pessoas que se 
interessam pelos mesmos temas que você. E aí, você faz funcionar a inteligência coletiva. Você faz 
perguntas e as pessoas lhe indicarão os sites. 

 
Você obter educação através da Internet não é um pouco superficial? 
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Não, mas não se trata de fazer com que a educação passe somente pela Internet. Mas muitas 
pessoas que atualmente procuram e tem vontade de aprender alguma coisa, usam esse meio. Não 
acho que se deva basear toda a educação pela Internet. Ela é um meio como qualquer outro. 
Digamos que ela seja uma nova forma de biblioteca. Mas ela é mais interessante que uma biblioteca, 
pois a biblioteca é um estoque de textos, enquanto a Internet é um meio de comunicação entre as 
pessoas, em que existem micro-grupos, “micro-climas” de inteligência coletiva que estão ligados uns 
aos outros e isso leva tempo. Se você navegar uma hora na Internet, vai ser superficial e você dirá: “A 
Web é superficial”. Mas se você participar de vários grupos de discussão, se você conhece todos os 
cantos dos sites da Web que lhe interessam, se participa da fabricação desse imenso hiperdocumento 
coletivo, fazendo o seu próprio site, criando ligações com os sites interessantes, etc., isso não é 
superficial. O que é superficial é a implicação que você pode ter ou não com esse espaço. 

 
No seu último livro “cibercultura” ficam claras suas expectativas favoráveis em relação a 

educação à distância. Quais as vantagens mais expressivas desse novo modo de ensino? 
 
A educação à distância é um setor da educação particularmente interessante pois, é nele que 

é experimentado o maior número de novidades ao mesmo tempo, com técnica e experimentação 
constante. E talvez por isso seja um setor verdadeiramente interessante. Deveria haver uma 
experimentação constante em todos os ramos da educação. Infelizmente, não é o que acontece. Mas 
por causa da constante renovação, o tempo todo, ao trabalhar com a educação à distância, pois ela 
tem pouca tradição, isto se torna algo particularmente favorável. Por outro lado, creio que as técnicas 
utilizadas na educação à distância vão cada vez mais ser utilizadas na educação normal. A utilização 
de fitas de vídeos, por exemplo, ou de programas de computadores, ou a utilização de redes de 
informática, etc., é uma coisa que está se expandindo, até mesmo nas escolas normais, onde se 
trabalha na presença de alunos cara-a-cara, para empregar o jargão da educação. Portanto, para 
mim, cada vez mais haverá uma mistura, uma mixagem entre a educação à distancia e a educação 
clássica. Cada vez mais as escolas estarão em relação umas com as outras. Quando houver um curso 
interativo muito bom pela internet, sobre uma determinada matéria, várias escolas vão se conectar, os 
alunos vão navegar, haverá uma mistura. É algo muito favorável à revolução da escola em direção a 
uma adaptação à nova relação que está sendo instaurada com o saber. O saber indefinido, o trabalho 
de transação dos conhecimentos, a multiplicação das tecnologias intelectuais, não se trata de se 
adaptar às tecnologias, mas de acompanhar a mutação da civilização global.  

 
BLOCO 4 
 
Até poucos anos atrás, os cientistas tinham que aguardar muito tempo para publicar os 

resultados de suas pesquisas em revistas especializadas. Hoje, a Internet possibilita não apenas uma 
comunicação mais ágil entre pesquisas ainda em andamento, mas igualmente uma forma de 
publicação não oficial. Como você vê o fato dessa comunicação estar sendo relativizada? 

 
Bem, na verdade, por assim dizer, o que é mais interessante nessa nova situação são dois 

fenômenos: o fenômeno da aceleração da comunicação e o fenômeno da desintermediação da 
comunicação. Em primeiro lugar, a aceleração: podemos dizer que quando um cientista publicava 
algo em uma revista científica ou ainda, quando lia esta revista científica, ele o lia todos os meses, ou a 
cada 3 a 6 meses, pois as verdadeiras revistas científicas lidas por pesquisadores não têm uma tiragem 
mensal. Sobretudo os que são especializados, não falo de revistas como “Sciences” e “Nature”.  Então 
quando um cientista lia essas revistas todos os meses ou a cada 3 ou 6 meses, ele tinha uma visão a um 
colóquio. Ele não vai participar de um colóquio todas as semanas, mas a cada 3 a 6 meses. Aí ele vai 
ter uma reatualização do estado de pesquisa em sua área. Ora, atualmente a ligação com a evolução 
do conhecimento é cotidiana. Ela não se faz mais a cada 3 a 6 meses. Ou seja, passamos de uma 
comunicação discreta de etapa em etapa para uma comunicação contínua, de todos os dias, feita o 
tempo todo. E ela não se dá somente pelas comunicações da Web. Ela ocorre frequentemente por 
meio de coisas que são invisíveis, como por exemplo, o correio eletrônico. Mas o segundo aspecto do 
que você mencionou agora a pouco é a desintermediação; ou seja, os cientistas não são mais 
obrigados a passar por uma revista científica para explicar, após outros, suas descobertas, hipóteses, 
ideias, experiências, etc. Podemos fazê-lo diretamente entre si. É uma situação que não é somente 
própria à ciência mas a muitas outras comunidades. Por exemplo, no comércio um pequeno produtor 
que não tinha acesso a grandes canais de distribuição, hoje, se fizer corretamente sua publicidade pela 
web, encontrarão compradores diretamente. Em relação à literatura não se precisa mais passar por um 
editor. Podemos difundir os textos para um vasto público internacional. Não exatamente difundir mas 
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colocá-los à disposição dos outros. As pessoas que se interessam poderão encontrá-los. Para a música 
acontece o mesmo. Para os documentos de vídeo, também. Em pouco tempo a televisão, uma grande 
parte da televisão vai passar pela rede, ou seja, pelo ciberespaço. Não vai mais ser organizada em 
programações de horário. Vai haver uma vasta escolha de programas. Alguns serão propostos por 
grandes grupos de comunicação, outros por indivíduos, pessoas individualmente desconhecidas. Tudo 
vai se misturando. Não seremos mais obrigados a passar por um distribuidor que fará a seleção que 
decidirá o que vai ser público e o que não vai ser. As coisas que são boas e as coisas que não são boas, 
não é? E cada um terá que decidir por sua própria conta o que é bom e o que não é. As pessoas talvez 
se organizem, os que tem o mesmo gosto para escolher por nós o que é bom e o que não é, pois 
também não podemos perder muito tempo. Como os grupos são muitos diferentes, o público, ou seja, a 
tendência que já conhecemos da diferenciação dos públicos vai continuar e vai até mesmo se 
acelerar, até a personalização, a individualização completa do consumo da informação. 

 
Por causa da internet, fala-se muito hoje em interatividade. Isso soa até como uma palavra de 

ordem. É preciso ser interativo a qualquer coisa. Afinal o que é interatividade? 
 
Há vários graus de interatividade, Há a interatividade um indivíduo com um programa de 

informática e aqui a interatividade pode ser resumida de modo simples. O programa pede que você 
realize certas ações e você tem que escolher entre várias ações. Conforme as suas decisões o 
programa vai responder de uma maneira ou de outra. Isso é muito simples. Quando você lê um livro, 
conforme o que você interpreta, a página seguinte não vai mudar. Quando estiver diante de um 
documento interativo conforme a sua interpretação de uma questão ou de outra coisa que lhe for 
perguntada, a tela seguinte não vai ser a mesma. Portanto, você contribui parcialmente para a 
definição da mensagem que você está recebendo. Isso, grosso modo, é a interatividade básica. Agora 
podemos conceber uma interatividade ainda mais complexa na qual é apresentado um ambiente 
interativo que compartilhamos com outras pessoas. Aqui, pode haver uma construção coletiva do 
universo interativo onde as pessoas estão em relação umas com as outras. São os mundos virtuais 
multiparticipativos. Hoje há, cada vez mais uma demanda muito forte por esse tipo de universo.  

 
 
A ALMA 
 
Olhe, todos os seres em volta de nós são como membros de categorias, certo. Não como 

“aqueles-que-não-tem-isso”, ou “que-são-isso”, e “não-são-aquilo”. Mas, como um centro de força 
infinita que faz a infinita variedade do mundo, isto é ser uma alma. Alguém que também é capaz de 
reconhecer as outras almas. Perceba que ainda estamos todos vivos neste planeta, isso é essencial. A 
alma é o simples fato de existir, mas isso sentindo lá dentro, não apenas visto do exterior. A partir de 
projeções, a partir de avidez, de frustrações de ciúmes de ódio, de indiferença não reconhecer que o 
outro é o centro da existência que o outro é uma alma, eu tenho vontade de tocá-la e, a partir daí, 
percebe-se que o que há para se fazer com as almas é se conectar com elas. Cada vez mais eu 
encontro uma alma, eu tenho vontade de tocá-la, de entrar em contato com ela, de comunicar-me 
com ela, que nos digamos: “percebe () estamos vivas, somos almas“. Mas isso implica uma coisa muito 
importante: que já estejamos conectados com nós mesmos como sendo o centro absoluto da luz.  

Em vez de prestar atenção aos elementos da realidade o que poderia ser feito na época em 
que as coisas não aconteciam tão depressa, hoje em dia, quando as coisas evoluem tão rapidamente 
em vez de discernir elementos podemos tentar discernir dinâmicas de transformação. Prever as 
tendências, aprender a prever esses movimentos. Qual é a forma, não desse objeto, mas qual é a forma 
de seu movimento. A partir daí, estamos nos deslocando não mais dentro de uma paisagem de objetos 
de processos cujos passos e formas podemos aprender a distinguir. Acredito que isto seja um salto, que 
a humanidade terá de aprender a dar porque ela está se transformando, está transformando seu meio 
ambiente cada vez mais rápido. Prestar mais atenção aos processos evolutivos, às dinâmicas e aos 
movimentos.  

 
Texto do vídeo na integra retirado de: http://www.eesc.usp.br/nomads/hac/levy_educacao.html 
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