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RESUMO 

Em 2012 três cursos ensinados pela Universidade de Stanford foram disponibilizados 

gratuitamente pela web, sem a necessidade de pré-requisitos mínimos para participação, 

atraindo mais de 160.000 mil alunos em sua primeira chamada. Conhecidos como Massive 

Open Online Course (MOOC) este fenômeno trouxe para o centro das atenções a relação 

entre Educação e Tecnologias. Seis anos após este lançamento, o principal impacto do 

Momento MOOC pode ter sido discursivo. Sob a lente da Análise Retórica de Chaïm 

Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, esta pesquisa investigou a construção discursiva dos 

Massive Open Online Course em artigos veiculados em mídias de massa de língua inglesa, 

entre os anos de 2011 a 2013, a fim de explicitar que concepções de educação e de 

tecnologias os sujeitos destes discursos professam e de que metáforas e analogias estes 

discursos lançaram mão. Como resultado da análise argumentativa de discursos fundantes 

sobre os MOOC foram identificadas metáforas e analogias alinhadas a discursos que, se por 

um lado, apresentavam ambiguidades em relação às concepções de educação por eles 

professadas, por outro lado, apresentavam de forma clara, uma visão tecnodeterminista das 

tecnologias. Perpassando a construção de metáforas e analogias fundantes, este viés tecnófilo 

estabeleceu na metáfora „a educação está quebrada‟ o ponto de partida da argumentação 

envolvendo os discursos MOOC.   

 

Palavras – chave: MOOC. Teoria da Argumentação. Metáforas e analogias fundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In 2012 three courses taught by the University of Stanford were made available free of charge 

on the web, without the need for minimum prerequisites for participation, attracting more than 

160,000 thousand students on their first call. Known as Massive Open Online Course 

(MOOC) This phenomenon has brought to the center of attention the relationship between 

education and technology. Six years after this release, the main impact of the MOOC moment 

may have been discursive. Under the lens of rhetorical analysis by Chaïm Perelman and Lucie 

Olbrechts-Tyteca, this research investigated the discursive construction of the massive Open 

Online Course in articles conveyed in English-speaking mass media, between the years 2011 

to 2013, in order to clarify that Conceptions of education and technologies the subjects of 

these speeches profess and of what metaphors and analogies these speeches have released. As 

a result of the argumentative analysis of foundational discourses on the MOOC, metaphors 

and analogies aligned with speeches were identified, which, if on the one hand, presented 

ambiguities in relation to the conceptions of education they professed, on the other hand, 

Clearly presented a tecnodeterminista view of the technologies. Through the construction of 

metaphors and foundational analogies, this technophile bias established in the metaphor ' 

education is broken ' the starting point of the argument involving the MOOC speeches.   

 

Key - words: MOOC. Theory of Argumentation. Founding metaphors and analogies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação nasce de um estranhamento, de uma sensação de desassossego 

quando encontro, em diferentes artigos na grande mídia
1
, os Massive Open Online Courses 

(MOOC) anunciados como a “revolução que atinge o ensino superior” (FRIEDMAN, 

2013), a “tecnologia disruptiva” (CHRISTENSEN, 2013) que decretará “o fim da 

universidade como a conhecemos” (KING e MAYA, 2013). Eu digo isso, mas quero 

esclarecer que não é o seu princípio - a ampliação das possibilidades de acesso ao ensino 

superior - aquilo que me incomoda nos MOOC; o que me incomoda é o que não está sendo 

dito, mas, ainda assim, está presente nestas falas. É como se elas, ao mesmo tempo em que 

apagavam, reescrevessem a história da educação.  

Nesta nova história as universidades são instituições arcaicas, a educação que 

oferecem é obsoleta e está ultrapassada e, uma educação de qualidade, nas universidades 

de elite é cara e não é para todos. Estes não ditos são ditos tantas vezes e repetidos de 

tantas formas que fazem com que os MOOC fiquem parecendo ser assunto corriqueiro e 

cotidiano; - a solução natural para o „problema‟ da Educação.   

Esta é uma das narrativas que se estabeleceu em torno do termo MOOC e foi aquela 

que se tornou sua narrativa hegemônica, no entanto, ela não é a única. Na verdade, são 

tantas narrativas e, cada uma delas imprimindo em seus ditos, diferentes sentidos, que fica 

difícil a sua compreensão como um conceito único. É mais fácil compreendê-las como 

narrativas de significados distintos, mas que dividem o mesmo significante. Uma narrativa 

vê os MOOC como um processo pedagógico, enquanto que noutra eles representam uma 

solução tecnológica. Se uma grande narrativa for capaz de envolvê-los, ela dirá respeito ao 

que se entende por educação, que tipo de homem se pretende formar e qual é o lugar que a 

tecnologia ocupa nesta relação.   

Como contexto (não uma definição), estas narrativas se desenvolvem considerando 

os MOOC como cursos online oferecidos a um número ilimitado (massivo) de 

                                                 
1

 Na literatura pesquisada são utilizadas expressões como mass mídia (DRAGAN GASEVIC, 2014, 

DEIMANN, 2015) e mainstrains (BADY, 2013, BROWN, COSTELLO, et al., 2015, WATTERS, 2015, 

KNOX, 2015) dentre outras, referindo-se às mídias informativas e de conteúdo, como jornais de grande 

circulação que se apresentam também em versão online. Nesta investigação, termos como grande mídia, 

mídias de massas, mídias hegemônicas ou simplesmente mídias são empregados de forma correlata. 



155 

 

participantes, para os quais são dispensados os processos seletivos e a comprovação de pré-

requisitos mínimos para o seu ingresso. Atravessados pelo contexto sociotécnico da 

Educação a Distância (EaD), têm como pano de fundo o Ensino Superior (ES) e, em seu 

interior, misturam-se temáticas amplas e complexas, que os remetem aos princípios da 

Educação Aberta (EA) e ao movimento dos Recursos Educacionais Abertos (REA). 

Apontados como alternativa capaz de atender às demandas diferenciadas que são impostas 

às universidades, em múltiplas pautas governamentais, institucionais e acadêmicas, eles se 

estendem a outros sentidos, abrangendo da internacionalização e universalização do ensino 

à ampliação de ofertas de formação e capacitação continuadas e, tudo isso, levando-se em 

conta um mercado de trabalho globalizado, formado por um público heterogêneo e 

ilimitado.  

A primeira vez que minhas pesquisas me conduziram aos MOOC foi em meu 

mestrado
2
 (2010/2012). Investigava a apropriação de diferentes teorias de aprendizagem na 

elaboração do design instrucional de práticas em Educação a Distância (EaD) quando vim 

a conhecer o curso Connectivism and Connective Knowledge - CCK08 (Conectivismo e 

Conhecimento Conectivo), proposto por George Siemens e Stephen Downes em 2008, 

lançado pela Universidade de Manitoba - Canadá.  

O CCK08 foi desenhado como um campo de investigação para as possibilidades do 

conectivismo
3
 como forma de ensino e aprendizagem abertos e em rede. Seu objetivo, 

portanto, não foi tanto a „aquisição‟ de conteúdos de ensino, mas, sim, o desenvolvimento 

de habilidades necessárias à busca, elaboração e compartilhamento deste conhecimento. A 

abertura, conhecimento/conteúdo distribuído e escalabilidade são os principais aspectos 

envolvidos no planejamento do CCK08.   

A abertura, herdeira das tradições da Educação Aberta (EA), diz respeito ao perfil 

dos participantes, aos recursos utilizados e construídos ao longo do curso e a gratuidade na 

oferta. O aluno não necessariamente precisaria estar matriculado em uma instituição de 

ensino, e embora possa haver custos de manutenção, são em princípio totalmente gratuitos 

e abertos para qualquer público. 

                                                 
2
 CAMPOS, A. F. A Reinvenção do Design Instrucional na Perspectiva da Complexidade. Universidade 

Estácio de Sá. Rio de Janeiro, p. 166. 2013. Dissertação de Mestrado. 2013. 
3
 O Conectivismo defende ser - o conhecimento - distribuído através de uma rede de conexões, desta forma, a 

aprendizagem passa a ser o resultado do desenvolvimento da capacidade dos sujeitos em construir e 

atravessar estas conexões. 
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  O conhecimento distribuído significa que o conteúdo do curso não está localizado 

em um só lugar, mas distribuído pela Web. O curso, portanto, consiste em conjuntos de 

conexões que ligam o conteúdo em uma única rede e desta rede poderiam fazer parte 

diferentes espaços, de ambientes virtuais de aprendizagem a blogs e sites (SIEMENS, 

2006).   

A escalabilidade, por sua vez, é a capacidade do sistema suportar um número 

indefinido de sujeitos. Ela é resultado da noção de conhecimento distribuído e, 

consequentemente não está condicionada a existência de um sistema tecnológico unificado, 

à semelhança de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) centralizados (como por 

exemplo, o Moodle) para ser sustentada. A escalabilidade nos MOOC conectivista é o 

resultado de uma prática pedagógica conectivista.   

 Mais tarde, este formato pedagógico que promove a incorporação da aprendizagem 

aberta ao conteúdo distribuído e escalável ficou conhecido como MOOC – Massive Open 

Online Course (DOWNES, 2008) e, foi por meio deste que os autores procuraram 

materializar suas crenças em uma Internet aberta e livre, um espaço de construção e 

compartilhamento gratuito de conhecimentos (MOE, 2015).  

Longe de serem reconhecidos como “um fenômeno de mídias” (BROOKS, 2012), as 

discussões envolvendo os MOOC conectivistas
4
 permaneceram localizadas em poucos 

blogs e sites especializados em Tecnologias e Educação e, mesmo a palavra „MOOC‟, era 

mais como um “termo de nicho”, afeito a uma pequena parcela da comunidade acadêmica 

envolvida em discussões sobre Tecnologia Educacional (BADY, 2013, p. sp).  

 Já em meu doutorado (2013), ao investigar a literatura internacional referente a 

apropriação de Recursos Educacionais Abertos (REA) em práticas de Educação Aberta 

(EA), reencontrei-me novamente com os MOOC. No entanto, era como se os trabalhos de 

George Siemens e Stephen Dowens tivessem sido apagados, substituídos por outras 

narrativas nomeadas igualmente como MOOC. Um apagamento de sentidos, uma mudança 

de significados, algo muito parecido com a obra 1984, escrita por George Orwell (1949). 

Nela um Estado Totalitário se impõem sobre as instâncias sociais por meio de um 

dispositivo de poder que atua apagando as palavras, escrevendo outras em seu lugar. Ao 

                                                 
4
 Cinco outras iniciativas MOOC fizeram parte desta etapa da pesquisa de Siemens e Downes (2008) e seus 

dados encontram-se disponíveis em: https://sites.google.com/site/theMOOCguide/home  Acesso em: 13 Dez 

2013. 
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apagar as palavras, apaga-se a história, sua contextualização e seus sentidos. Neste 

processo de apagamentos e de reescritas constrói-se um novo idioma; - a Novilíngua, o que 

amplia a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e 

aceitar ambas – o Duplipensar.    

A história dos MOOC que encontrei estava agora sendo contada pelas mídias e, por 

elas, eles não eram mais retratados como, simplesmente, um termo de nicho. Agora, eles 

estavam sendo anunciados como um “acrônimo onipresente que para muitos não precisaria 

de nenhuma definição” (KOLOWICH, 2011, p. sp). Esta presença onipresente dos MOOC 

em diferentes mídias ficou conhecida como a onda MOOC.   

A “onda MOOC” ou “hype MOOC”
5
 (BOULLIER, 2012; DANIEL, 2012; BADY, 

2013 e LIYANAGUNAWARDENA, ADAMS e WILLIAMS, 2013) foi o nome dado à 

presença “impactante” (CARR, 2012, sp.) dos MOOC em artigos nas mídias de massa em 

geral, bem como em  relatórios de agências internacionais, blogs e sites¸ sobretudo em 

países de língua inglesa como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá, entre os 

anos de 2011 e 2013. Uma série de eventos, apontados pela literatura investigada, são 

significativos na construção da onda MOOC.  

Em 2011 Sebastian Thrun (professor de Stanford) e Peter Norvig (diretor de pesquisa 

do Google) lançam o curso
6
 “CS221” sobre inteligência artificial pela Universidade de 

Stanford. Mais de 160.000 participantes se inscreveram, em 190 países, destes 23 mil 

concluíram o curso.  No ano seguinte, instituições consideradas „de elite‟ dos Estados 

Unidos, pertencentes à chamada „Ivy League‟
7
 das universidades americanas, além do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), começaram a oferecer diferentes MOOC
8
 

                                                 
5
 Hype significa o exagero de algo, como uma forma de enfatizar alguma coisa, aquilo que está „na moda‟, 

„na crista da onda‟, que é „comentado por todos‟. Dela se originam traduções como „moda MOOC‟, „onda 

MOOC‟, „onda‟ ou simplesmente „hype‟. Esta expressão é de uso corrente na literatura investigada, bem 

como o uso de diferentes opções de tradução. Esta investigação privilegiará as expressões „onda‟ e „hype‟.  
6
 Originalmente o CS221 foi denominado pelos seus autores como “um experimento ousado” (RODRIGUES, 

2012). Foi Siemens em seu blog Elearnspace que os denominou como MOOC em agosto de 2011. Para 

maiores informações ver: http://www.elearnspace.org/blog/2011/08/04/stanford-university-does-a-mooc/ 

Acesso em: 13 Dez 2012. 
7
 Segundo Scholes, J. (2003), a Ivy League é a liga formada pelas oito universidades americanas de mais 

elevada posição acadêmica e prestígio social. Todas essas universidades ficam no Nordeste dos Estados 

Unidos. São elas: Harvard (1636), Yale (1701), Pensilvânia (1740), Princeton (1746), Columbia (1754), 

Brown (1764), Dartmouth (1769) e Cornell (1853). 
8
 Downes (2013) propôs que os MOOC conectivistas fossem identificados como “cMOOC ” e os cursos 

disponibilizados pelas plataformas MOOC de ensino como "xMOOC". A distinção entre esses termos é 

encontrada quase que exclusivamente em círculos acadêmicos. Nas narrativas de maior impacto público, 

conduzidas pelas mídias, esta distinção não é feita, até mesmo porque os MOOC conectivistas, inicialmente, 
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fundamentados em seus currículos regulares (HYMAN, 2012). A partir da reunião destes 

MOOC em um único espaço de gerenciamento de cursos, foram lançadas as plataformas 

comerciais de ensino Coursera, Udacity e a plataforma EDX, uma plataforma sem fins 

lucrativos, formada pelo consórcio entre Harvard e o MIT (BADY, 2013).   

Autores como Deimann (2015), Selwyn, Bulfin e Pangrazio (2015), Kovanovi, 

Joksimovi et al (2015), dentre outros, destacam a importância das discussões que surgiram 

a partir daí, como o momento em que a temática Educação e Tecnologias deixou de ser 

uma temática de discussão “insular” (SELWYN; BULFIN; PANGRAZIO, 2015, p. 176), 

passando a alcançar um auditório heterogêneo e não especializado que, até então, se 

encontrava alheio e distante de discussões envolvendo tecnologias e educação.  

 As plataformas MOOC passam a ser reconhecidas pelas mídias como uma 

“tecnologia disruptiva para uma economia na vanguarda” (CHRISTENSEN, 2013, p. sp.), 

e os cursos MOOC (agora identificados como sendo as próprias plataformas) como um 

espaço para a aprendizagem capaz de melhorar a educação universitária, reformando uma 

educação quebrada ao mesmo tempo em que tornam a educação fornecida pelas faculdades 

de ponta acessível a todos no planeta (KOLLER, 2012).  

Os professores envolvidos nestes empreendimentos são tratados como “os pioneiros” 

pela grande mídia (FRIEDMAN, 2013), tornando-se hits de acessos em talk shows pela 

Web. Peter Norvig, no Ted Talk - “Uma sala de aula para 100 mil alunos”, é traduzido em 

40 idiomas e alcança a marca de 959.336 visualizações na com sua narrativa sobre o 

MOOC de inteligência artificial (NORVIG, 2012). Daphne Koller, co-fundadora da 

Plataforma Coursera atinge a marca de 1.998.482 visualizações em sua participação no 

Ted Talk - “O que estamos aprendendo com a educação on-line”, em junho de 2012. Koller 

(2012, p. X) define os MOOC como sendo “o encontro do subitamente possível com o 

desesperadamente necessário”.  

 A partir daí a onda MOOC alcançou “proporções inimagináveis” para uma 

tecnologia educacional e logo se tornou um “chavão” (STUART, 2012, sp.), como se, em 

                                                                                                                                                    

não foram reconhecidos por elas. Nesta investigação manteremos a nomenclatura hegemônica, considerando 

os cursos oferecidos pelas plataformas MOOC e, as próprias plataformas, como MOOC. Quando for 

necessária a diferenciação entre os MOOC conectivistas dos MOOC conduzidos pelas plataformas, os 

primeiros serão tratados como cMOOC   



155 

 

algum momento, “todos precisassem ter algo a dizer envolvendo os MOOC” (JACKSON, 

2013, sp.).  

Para a comunidade financeira os MOOC se tornaram sinônimos de parcerias 

milionárias, como as de Salman Khan
9
, da Khan Academy, que ao se aliar ao Google e a 

Bill Gates Foundation (OLIVEIRA, 2013) recebeu cerca de 16 milhões de dólares como 

investimento (KOVANOVIć et al., 2015).  

Enquanto isso, agências internacionais se apressavam em emitir seus relatórios 

anuais, como o relatório “uma avalanche estava vindo e ela soterrará o Ensino Superior” de 

Michael Barber para o Institute for Public Policy Research (IPPR)” (BARBER; 

SUMMERS, 2013). Tais análises, contendo projeções de futuros prováveis para a 

educação, apresentavam um tom prescritivo, defendendo a urgência na incorporação de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) aos processos de educação. Chama a 

atenção, no entanto, o caráter transitório destas previsões. Já no ano seguinte, os MOOC 

simplesmente desaparecem de seus relatórios, levando diferentes autores a considerá-los 

como um modismo (FREITAS, 2015).   

No entanto, a identificação dos MOOC como uma “séria ameaça ao modelo 

tradicional de Universidade” (LUCAS, 2013; MEHAFFY, 2012; YUAN e POWELL, 

2013) começa a perder força com a publicação dos primeiros resultados das pesquisas 

acadêmicas. A partir dos últimos meses de 2013, o panorama internacional das publicações 

voltadas aos MOOC foi significativamente alterado, com o volume de discursos caindo 

pela metade e o tom nesta cobertura tornando-se cada vez mais cético (SELWYN e 

BULFIN, 2014).  

Análises de Boullier (2012) e Romancini (2013) colocaram em evidência a presença 

de estratégias de negócios fundamentadas no marketing educativo das instituições 

envolvidas na promoção dos cursos MOOC e, em meio a estas críticas, a capacidade dos 

MOOC em cumprir com suas promessas em revolucionar o Ensino Superior é fortemente 

questionada (ADAMS, 2013; LEWIN, 2013 upud KOVANOVIĆ, V. et al, 2015).  

                                                 
9
 A Khan Academy não é considerada, pela literatura investigada, uma plataforma MOOC à semelhança das 

demais, por não estar envolvida (até a data de levantamento de dados desta investigação – 2013) com a oferta 

de cursos em parceria com universidades. No entanto, seu criador, Salmam Khan será mantido em função de 

sua importância para os desenvolvedores das plataformas MOOC, como será explicado na sequência desta 

tese.   
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 Bady (2013, sp.) aprofunda ainda mais o tom desta análise ao comparar a onda 

MOOC ao surgimento de uma bolha, à semelhança as bolhas financeiras que acometeram a 

economia mundial em anos anteriores e, o que acontece a partir de 2013, ao estouro da 

“bolha MOOC”
10

. Para Downes (2013, sp.) se 2012 foi o ano dos MOOC, 2013 é o ano 

anti-MOOC.  

Entre a „onda‟ e o estouro da „bolha‟, a polarização nestes discursos lembra 

narrativas de embate entre tecnófilos e tecnofóbicos.  

 Os primeiros defendem a crença na capacidade emancipatória das tecnologias 

modernas que, ao ocupar lugar central no processo de globalização, aliam a sua imagem às 

transformações societárias da contemporaneidade, tornando-se articuladoras de 

democracias digitais (FREITAS, 2014).  

Em analogia aos MOOC, parte-se do princípio que estes revolucionariam a educação, 

rompendo com as limitações impostas pelos altos custos financeiros do sistema 

universitário, pela indisponibilidade de tempo e de acesso à universidade. Por meio da 

utilização da tecnologia, viabilizariam a chegada de muitos à educação, democratizando e 

universalizando o ensino ao possibilitar sua ampla oferta com qualidade e redução de 

custos. A combinação entre a oferta de cursos por universidades de ponta mais o suporte 

das tecnologias forneceria aos participantes condições de obter uma formação acadêmica 

de excelência, de modo a fazer frente às incertezas de um mercado de trabalho cada vez 

mais competitivo e globalizado. O discurso tecnófilo que sustenta este cenário coloca em 

evidência a face „salvadora‟ e „redentora‟ das tecnologias que, tal como uma „onda‟, 

revolucionarão o Ensino Superior. 

O discurso tecnofóbico, por sua vez, entende a crescente mecanização da vida social 

não como uma possibilidade, mas, sim, como uma fatalidade, uma ameaça à sobrevivência 

da individualidade (RÜDIGER, 2003). Sob esta perspectiva, aquilo que foi considerado 

uma conquista; - a educação para muitos nas “salas de aula para 100 mil alunos” 

(NORVIG, 2012, sp.), passa a ser entendido como um processo de massificação do ensino, 

                                                 
10

 A expressão “bolha-MOOC” é uma derivação da chamada „bolha-especulativa‟ ou „bolha-financeira‟ cuja 

essência está fundamentada na especulação. Sua origem está na incapacidade de financiamento do ensino 

superior.  
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a transformação da educação em “commodity, com ênfase excessiva na quantidade e não 

na qualidade dos processos” (ROMANCINI, 2013).   

No entanto, antes de se apresentarem como opostos, discursos tecnófilos e 

tecnofóbicos tendem favorecer a um reducionismo típico das ideologias monistas que, ao 

vislumbrar uma solução única e verdadeira para todos os conflitos de opinião 

(LEMGRUBER e OLIVEIRA, 2011), reforçam a crença na tecnologia como poder 

independente.  

A este determinismo tecnológico, ao qual se submetem tecnófilos e tecnofóbicos, são 

confiadas características extraordinárias à técnica que, tal como uma força autônoma, 

chega a dominar sua concepção humana original. A tecnologia é compreendida, assim, 

como um fim em si mesma, como lembra Winner (1977 apud RÜDIGER, 2013).  

Quando esta racionalidade é aplicada à educação (de forma geral) e aos MOOC (de 

maneira específica), aspectos tecnológicos como, por exemplo, o acesso à internet e a 

escalabilidade das plataformas são colocados em evidência, em detrimento às perspectivas 

filosóficas da educação. Consequentemente o desenvolvimento de habilidades humanas 

complexas como a análise, a síntese e a crítica é reduzido em favor do desenvolvimento de 

condições tecnológicas, consideradas essenciais para a superação dos problemas do ensino 

(DEIMANN, 2015). Em outras palavras, é como se o antagonismo entre tecnófilos e 

tecnofóbicos fosse circunstancial; - ou porque as tecnologias educacionais (reduzidas aos 

MOOC) ainda não estão suficientemente desenvolvidas ou porque nós - humanos - ainda 

não desenvolvemos as habilidades necessárias para lidar com todo o seu potencial. De uma 

forma ou de outra, a solução apresentada para a Educação é uma solução tecnológica.  

Consequentemente, quando esta racionalidade é aplicada aos discursos, ela passa a 

sujeitar o discurso à sua existência, desconhecendo os sujeitos humanos de sua empresa. 

Esta “sujeitificação” das tecnologias torna natural frases como os “MOOC revolucionarão 

a educação” (FRIEDMAN, 2013), os “MOOC tornarão o mundo um lugar melhor para se 

viver” (KOLLER, 2012).  

Esta é a história dos MOOC contada pelas mídias, a história das plataformas MOOC 

e, é em meio a estas falas, que surge em mim uma sensação de apagamento, de 

inevitabilidade, de urgência e de rompimento.  
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Procurando compreender como algo não dito explicitamente é, ainda assim, capaz de 

agir sobre mim, produzindo sensações e estranhamentos, busquei então por aquilo que 

estava sendo constante nestas falas e encontrei „ditos‟ na forma de enredos de crise, 

carregados de convulsões e de rupturas violentas.  

Neste cenário indivíduos como Sebastian Thrun e Daphne Koller são considerados 

como “heróis modernos” (BROOKS, 2012) e seus discursos anunciam que graças as 

tecnologias a melhor educação do planeta, com os melhores professores é agora livre para 

todos no mundo (KOLLER, 2012).  

 Encontrei ainda, metáforas e analogias sendo usadas como recursos argumentativos 

envolvidos na construção de uma nova vulgata que, ao rebatizar práticas pedagógicas já 

consagradas, conduz ao esquecimento de palavras e expressões. Assim estudar antes da 

aula vira sala de aula invertida, palestra toma o lugar da aula, professor é perito, aluno é 

participante que, ao demonstrar um bom desempenho, recebe uma medalha - badge -, e 

ambos - professor e aluno - são conhecidos como gamers. Neste sentido Fairclough (2003, 

apud BARRETO, 2009) argumenta: 

[...] uma estranha novílíngua
11

 cujo vocabulário, aparentemente sem origem, está 

em todas as bocas: “globalização”, “flexibilidade”, “governabilidade” e 

“empregabilidade”; “underclass” e “exclusão”; “nova economia” e “tolerância 

zero”; “comunitarismo”, “multiculturalismo” e seus primos “pós-modernos”, 

“etnicidade”, “minoridade”, “identidade”, “fragmentação” etc. [...] reconstruir o 

mundo fazendo tábula rasa das conquistas sociais e econômicas resultantes de 

100 anos de lutas sociais, descritas, a partir dos novos tempos, como arcaísmos e 

obstáculos à nova ordem (p.20). 

 

Metáforas e analogias são ditos que estruturam o pensamento, tornando possível o 

“alargamento e reenquadramento da percepção que se tem da realidade” (LEMGRUBER, 

2009, p.155). Este processo de alargamento e reenquadramento da percepção que se tem da 

realidade torna possível a revelação de uma dimensão axiológica subjacente a estes 

mesmos ditos.   

O apagamento da história, a decretação da falência da educação e a presença de um 

discurso cujo argumento está fundamentado na crença de que a solução para os problemas 

da educação é uma solução tecnológica capaz de „consertar‟ esta mesma educação são, 

                                                 
11

 Referência a 1984 de George Orwell. 
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portanto, balizados por uma estrutura argumentativa, que revela sem dizer, valores e 

crenças que qualificam tanto o que é tecnológico quanto o que é educativo.  

No entanto, até agora pouca atenção tem sido dada às estratégias de utilização de 

figuras de retórica na construção destes argumentos e, ao que estas estratégias revelam, 

mesmo quando tentam ocultar. Consequentemente, ao buscar explicitar o que os sujeitos 

destes discursos qualificam como „tecnológico‟ e „educativo‟ está se buscando identificar, 

também, que argumentos participam desta construção, quais são os seus „pontos de partida‟ 

e como estas escolhas (que expressam, em última análise, valores) se transferem à 

determinada visão de homem e de mundo que - historicamente localizada - (em meio a 

imaginários tecnológicos), sustenta e é sustentada por diferentes visões de educação. Trata-

se, portanto, de se fazer o caminho de volta. 

Feitas estas considerações, esta análise conduziu à formulação das seguintes questões 

de estudo: a) Que concepções de educação e de tecnologia permeiam os discursos 

fundantes sobre os MOOC?  b) De que analogias e metáforas fundamentais estes discursos 

lançam mão?    

No contexto formado pelas mídias digitais e que envolve a construção discursiva 

entorno dos MOOC, o discurso não é apenas a transmissão de informações, mas, resultado 

de negociações - de valores e sentidos - entre quem fala – o orador e aquele a quem o 

discurso é dirigido, o seu auditório. A importância em se tomar como campo de análise a 

construção da narrativa hegemônica no entorno dos MOOC e de que concepções de 

educação e de tecnologias se fazem presentes em seus discursos fundantes, ou seja, em 

discursos manifestados pelos principais sujeitos envolvidos nesta narrativa, é resultado do 

reconhecimento da influência que tais discursos têm sobre um auditório mais amplo; - um 

auditório universal
12

. 

Decorre daí a seleção do lócus de origem destes discursos e de seu recorte temporal. 

Dada a reduzida presença de discursos em língua nacional foram selecionados discursos 

veiculados em mídias de massa de língua inglesa, entre os anos de 2011 a 2013, período 

este conhecido como MOOC moment (BADY, 2013). 

                                                 
12

 Por exemplo, tal ressignificação de realidades se dá quando uso o termo "MOOC" para especificar os 

cursos oferecidos pelas plataformas e não os cursos originais de Siemens e Dowens. Meu uso da forma 

MOOC é aquele utilizado pelas mídias de massa e apropriado por este auditório, em sua forma desalogizada 

e não histórica, "não consciente de definições concorrentes" incorporadas nos MOOCc (MOE, 2015, p.87). 
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Foram os discursos presentes nas mídias os primeiros a falar dos MOOC, 

informando, inclusive, outras instâncias discursivas, como a acadêmica. Segundo Van 

Dijk, (1995, p. 28) “as ideologias requerem produção e reprodução através de textos e 

conversas públicas, o que nos nossos tempos modernos são amplamente gerados ou 

mediados pelos meios de comunicação”. Complementarmente, Collin (2015) destaca a 

importância dos discursos de mídias de massa no surgimento e difusão de discursos (mais 

ou menos ideológicos) de inovações digitais, dentro e fora da educação. Ainda segundo o 

autor, além dos aspectos políticos, científicos, dentre outros, estes discursos "contribuem 

para a produção de um imaginário social de inovação técnica" (p.11). Foram as mídias de 

massa que ajudaram, ainda, a criar o consenso de que a educação está quebrada, que a 

solução para este problema é uma solução tecnológica e esta solução passa pelos MOOC 

(SELWYN, 2014). 

A história recente da educação tem sido cada vez mais direcionada pelo viés 

instrumentalista e, sua percepção como um bem público tem sido, de diferentes maneiras, 

subvalorizada (MOE, 2015). Compreender como os MOOC são percebidos na esfera 

pública, por este auditório mais amplo, será esclarecedor na forma como este mesmo 

auditório vê e valoriza a educação, se esta continua a ser percebida como um bem público, 

ou direcionada para e pelo mercado.  

A partir destas questões, a opção pela Análise Retórica ancorada nos trabalhos de 

Chaïm Perelman (1912-1984) e Lucie Olbrechts-Tyteca (1899-1987) em seu Tratado da 

argumentação: a nova retórica (1958) vem ao encontro da compreensão deste ser um 

fenômeno social e tecnológico, no qual convergem tantos discursos quantas são as 

racionalidades a eles vinculadas
13

. A pesquisa qualitativa aqui proposta é, assim,  

[...] herdeira desta corrente que postula novos critérios e métodos específicos 

para as ciências humanas. Há uma rejeição do monismo metodológico e a busca 

de novos critérios de validação do conhecimento. Na sua condição de sujeito de 

consciência e sujeito de discurso, o saber relativo a esta  especificidade  possui  

características  de  outra ordem (COELHO, 2009, p. 37). 

                                                 
13

 Vale destacar que a Teoria da Argumentação (TA) não é uma metodologia, no entanto, a sua ampla 

taxionomia se presta como forma privilegiada de análise do discurso. Nos dizeres de Luna (1988) [...] as 

decisões metodológicas são pura decorrência do problema formulado e este só se explica devidamente em 

relação ao referencial teórico que deu origem a ele. Qualquer tentativa de confronto entre métodos e técnicas 

de pesquisa, portanto, só poderá ser resolvido levando-se em conta os objetivos contidos no problema e a 

capacidade de explicação do referencial teórico (p. 74). 
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Ver a educação moderna envolvida em uma narrativa de mídia que rotula a educação 

como um sistema quebrado (MOE, 2015; BARBER, DONNELLY, e RIZVI, 2013; PARR, 

2012), no entanto, não é uma preocupação somente minha.   

Três trabalhos se destacaram ao longo do levantamento da produção acadêmica 

referente à temática, se aproximando desta pesquisa, por suas preocupações com a 

construção discursiva em torno dos MOOC. Estes trabalhos são de Deimann (2015), 

Selwyn, Bulfin, Pangrazio (2015) e Collin e Saffari (2015).   

Com base no trabalho de Michel Foucault (1926 – 1984) e, tendo como fonte de 

dados notícias veiculadas no Jornal The New York Times, entre os anos de 2012 e 2013, 

Deimann (2015), investigou a cobertura realizada pela mídia de massa a respeito dos 

MOOC, utilizando-se para tal a análise crítica do discurso (ACD). Para o autor, o 

fenômeno MOOC é alimentado por uma rede de relações de poder-conhecimento cuja 

compreensão está além das perspectivas pedagógicas ou econômicas. Como conclusão, o 

autor ultrapassa a suposição de que a linguagem (ou seja, textos escritos sobre um 

determinado tópico) é somente um reflexo da realidade social, em favor de um 

entendimento que vê a linguagem como construtora de mundos sociais. 

Em pesquisa realizada por Collin e Saffari (2015), envolvendo discursos MOOC em 

artigos nas mídias de massa, os autores procuraram avaliar que influências 

tecnodeterministas estes discursos experimentaram em seu tratamento mediático. Foram 

selecionados 177 artigos no jornalismo de massa online, publicados em língua inglesa e 

francesa entre Janeiro de 2012 e Dezembro de 2014. A análise de conteúdo permitiu aos 

autores caracterizar a presença de um tratamento tecnodeterminista nos discursos 

jornalísticos envolvendo os MOOC. A partir desta análise foi possível concluir de que 

maneiras as inovações digitais são socialmente aprendidas na educação. 

O projeto A construção discursiva dos MOOCs como oportunidade educacional e 

ameaça educativa, conduzido por Selwyn e Bulfin (2014), analisou o discurso recente 

entorno dos MOOC publicado pelo jornalismo digital de massa, dos EUA, Reino Unido e 

Austrália, entre o início da cobertura da grande mídia (jan de 2011) até a sua posterior 

normalização (dezembro de 2013). Com uma base de 463 artigos de jornais publicados 

naquele período, os autores investigaram, por meio da análise de conteúdo e de discurso, 

que significados e entendimentos sobre o ensino superior são transmitidos pelas mídias de 
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massa, o lugar ocupado pelos MOOC em relação estruturas dominantes de produção e 

poder e, por último, como esses discursos enquadram preocupações mais amplas como, por 

exemplo, acesso à educação, a natureza do conhecimento e as articulações entre o público 

e o privado no contexto do Ensino Superior. Ao longo dos anos de 2011 a 2013, os 

resultados apontaram para um entendimento de „mudança‟ associado predominantemente a 

questões como a massificação, a comercialização e a monetização do ensino superior, 

deixando de lado questões relacionadas às pedagogias e tecnologias educacionais 

envolvidas nestes empreendimentos. Os artigos consideram os motivos subjacentes a este 

enquadramento restrito, uma vez que ao longo da literatura investigada os MOOC são 

associados uma “mudança radical na educação” (BULFIN, 2013) e não a associação 

aparentemente restrita entre os MOOC e economia. As conclusões destas análises 

indicaram um quadro parcial a respeito dos MOOC em que a crítica sustentada foi evitada 

enquanto que o papel do ensino superior tradicional foi apresentado como sendo uma 

'indústria' de fornecimento de cursos on-line para o público. Além disso, artigos evitavam 

quaisquer tipos de controvérsias envolvendo os MOOC, optando por termos vagos como 

inovação e revolução, ao invés de debater questões educacionais, como pedagogia, 

aprendizagem, experiência do estudante ou currículo. Sob este prisma, foram propostos, 

inicialmente, seis artigos, cada um deles privilegiando um dado aspecto na análise do 

corpus. Deste montante quatro já foram publicados.  

Feitas estas considerações esta tese está assim dividida.  

No capítulo 2 – O lugar da tecnologia: o tecnodeterminismo como fundamento de 

análise dos MOOC - é apresentado o contexto sociotécnico envolvendo os MOOC e a 

construção argumentativa em seu entorno. Neste capítulo são exploradas questões acerca 

do determinismo tecnológico, suas implicações retóricas e a (falsa) dicotomia por ele 

fundamentada que estabelece visões de mundo polarizadas. O capítulo 3 contextualiza os 

MOOC frente a diferentes concepções de educação. Trata de seus antecedentes históricos, 

posicionando- os no contexto global do Ensino Superior. No capítulo 4, é apresentada a 

abordagem metodológica seguida nesta tese. Apresenta os pressupostos da Teoria da 

Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), seu panorama histórico e seus 

fundamentos de análise.  No capítulo 5, apresentamos a análise argumentativa dos artigos 

fundantes selecionados. Por fim, apresentamos nossas conclusões são apresentadas no 

capítulo 6. 
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2 O LUGAR DA TECNOLOGIA: O TECNODETERMINISMO COMO 

FUNDAMENTO DE ANÁLISE DOS MOOC 

 

Neo: – “Que verdade? ” 

 Morfheus: – “Que você é um escravo. Como todo mundo, você nasceu 

num cativeiro… nasceu numa prisão que não consegue sentir ou tocar. 

Uma prisão… para sua mente. Infelizmente, é impossível dizer o que é 

Matrix. Você tem de ver por si mesmo. Esta é sua última chance. Depois 

não há como voltar. Se tomar a pílula azul…a história acaba, e você 

acordará na sua cama acreditando no que quiser acreditar. Se tomar a 

pílula vermelha ficará no País das Maravilhas e eu te mostrarei até onde 

vai a toca do coelho. Lembre-se, tudo que ofereço é a verdade. Nada 

mais. ” 

    

Em entrevista à Agência Reuters, em Janeiro de 2012, Sebastian Thrun justificou sua 

saída de Stanford para fundar Udacity - a primeira plataforma privada de cursos MOOC 

dizendo:  

[...] eu tropecei no mais incrível país das maravilhas...você sabe, existe a pílula 

vermelha e a pílula azul, você pode tomar a pílula azul e voltar para sua sala de 

aula e dar aula para seus 20 alunos. Eu tomei a pílula vermelha e vi o quão 

fantástico é este País das Maravilhas (SALMON, 2012, sp., grifo nosso).   

 

Uma analogia. É por meio de uma analogia que Thrun buscou explicar a sua decisão 

em sair de Stanford comparando-a a de Neo, personagem principal do filme Matrix.  

The Matrix – o filme, é um clássico da cultura pop dirigido pelos irmãos Wachowski 

(1999). Matrix a prisão para a mente, como Morpheus, um dos personagens do filme a 

descreve é um programa de computador que simula a realidade. A realidade, de fato, é que 

os seres humanos são feitos prisioneiros em um estado de hibernação e seus pensamentos 

são a fonte de energia para sustentar uma máquina – a Matrix.  A cena que Thrun lança 

mão para justificar sua decisão é aquela em que Morpheus entra na realidade de sonhos em 

que Neo vive e o convida a se juntar a um pequeno grupo de humanos que conseguiu 

escapar da Matrix. Caso Neo não queira fazer parte deste grupo ele deverá tomar a pílula 

azul e esquecer-se de tudo, inclusive do desconforto que sentia vivendo nesta realidade de 

sonhos. Do contrário, decidindo-se por se juntar à resistência e conhecer a verdade por 

detrás da Matrix, ele tomará a pílula vermelha, desconectando-se da Matrix.  

A escolha pela pílula vermelha representa a decisão de romper com formas 

estabelecidas de poder e sair da Matrix, libertando-se de uma prisão controlada por 

máquinas. Thrun citou esta cena específica na qual Neo escolhe a pílula vermelha 
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(libertação/consciência) à pílula azul (esquecimento), como uma analogia para o seu 

momento.  

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.424) analogias são “uma similitude de 

estruturas, cuja fórmula mais genérica seria: A está para B assim como C está para D”).  

O elemento ou conjunto de termos em que está apoiado o raciocínio é denominado 

de foro (C e D), este apresenta os significados que são familiares e que servem de ligação 

para apresentar e esclarecer o tema (A e B). Tema é aquilo que se quer provar e foro é o 

que serve para provar. Desta forma, enquanto o foro é retirado do domínio sensível, 

concreto, que pode ser verificado, o tema é em geral abstrato (REBOUL, 2004).  

O raciocínio de Thrun está apoiado no filme Matrix, mais especificamente, na cena 

da pílula vermelha. Esta não é uma referência qualquer, nem certamente a cena em 

questão, uma cena menor no filme. A Matrix (C), a prisão para a mente, está para a 

Educação convencional e sua sala de aula com vinte e poucos alunos (D). Ambas são foros 

para o argumento de Thrun, seus significados são familiares e servem para apresentar e 

esclarecer o tema. O tema, a pílula vermelha (A) e o país das maravilhas (B) representam 

aquilo que Thrun nos quer aproximar. A sala de aula com seus vinte e poucos alunos é uma 

prisão para a mente, assim como a pílula vermelha é a entrada no país das maravilhas. 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) metáforas são analogias condensadas. A 

pílula vermelha e o país das maravilhas são duas metáforas poderosas em Matrix. A pílula 

vermelha é o conhecimento, a sabedoria. O país das maravilhas - a realidade. 

Estranho então dizer que se para Neo a pílula vermelha representa escapar da ilusão 

construída por um programa de computador, para Thrun a pílula vermelha lhe dá o poder 

de escapar da realidade de sua sala de aula presencial (demitindo-se, portanto, de Stanford 

– a educação convencional) e entrar em uma realidade construída por uma plataforma 

gerenciadora de cursos online, com seus “100.000 alunos” (NORVIG, 2012) em massa. 

Se a pílula vermelha para Neo é o conhecimento e o país das maravilhas - a realidade 

e suas múltiplas possibilidades - para Thrun a tecnologia é a sua pílula vermelha, o 

universo online com seus dados infinitos, seu país das maravilhas. Uma perspectiva 

tecnófila da técnica, estabelecida por uma visão tecnodeterminista da realidade. 



155 

 

Kelly (2014) aponta ser esta a descrição do mito de origem dos MOOC, dizendo que 

“pode até parecer um certo exagero chamar como mito de origem o surgimento de um 

punhado de cursos gerenciados por uma plataforma online” (p.01). 

Eu, no entanto, não considero um exagero.  

Não porque os MOOC não representem um „punhado‟ de cursos gerenciados por um 

software, quase a semelhança de outros AVAs, como o Moodle ou o Blackboard dentre 

outros, mas, sim, porque mitos nos fornecem um retrato fundamental de como determinada 

cultura percebe e organiza a realidade à sua volta (GLEISER, 2006) e, esta fala de Thrun, 

com suas analogias e metáforas, é profundamente reveladora de uma certa forma de agir e 

pensar a relação entre educação e tecnologias.  

Discursos tecnologicamente deterministas têm sido uma constante na retórica 

envolvendo tecnologias educacionais, especialmente em relatos nas mídias hegemônicas. 

Focalizando em questões como a escalabilidade das plataformas MOOC, com seus custos e 

oportunidades de ensino, estes têm influenciado, em pouco tempo, a maneira como a 

sociedade vê o ensino superior. Cabe neste primeiro capítulo situar os MOOC como um 

território contestado entre concepções de tecnologia e suas narrativas. 

 

2.1 Contextos 

 

Instrumentos tecnológicos não são artefatos exclusivos da sociedade contemporânea; 

até nas mais remotas socieddes, quando o homem primitivo friccionava duas pedras para 

fazer o fogo, estas pedras se consistiam em instrumentos tecnológicos. Em cada época, em 

cada lugar, agregadas à reunião social dos homens, as tecnologias sempre se fizeram 

presentes, estabelecendo uma identidade societária que permite ultrapassar a percepção de 

que humanidade e tecnologia sejam polos opostos. Ambas, como faces de uma mesma 

moeda, representam o contexto social e tecnológico em que vivemos, o qual cabe chamar 

de contexto sociotécnico
14

 (CAMPOS, 2013). A complexificação deste contexto ocorre, 

                                                 
14

 Sociotécnica é um termo forjado por Bruno Latour (1947, -) para definir um „híbrido‟ da relação entre 

„humanos‟ e „não humanos‟, reintegrando polos que, comumente, aparecem como opostos. Segundo o autor, 

a ideia de conceber a humanidade e a tecnologia como se fossem polos opostos tem sido um equívoco que 

produz graves cisões na maneira de conceber as ciências. Para Latour (2004), qualquer ciência é apenas 

humana, uma construção realizada por humanos, na parceria possível entre mente e matéria. Não havendo 
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lado a lado, a uma diferente construção social, em que tanto os sentidos da tecnologia 

quanto os lugares que ela ocupa se confundem naquilo que Dreifuss (1997) nomeia por 

“época das perplexidades”. No início deste século, termos como “globalização”, 

“mundialização” e “planetarização”
15

(DREIFUSS, 1997) passam a ser profundamente 

reificados, em sintonia às transformações do capitalismo industrial em uma tecnoeconomia 

global. A seguir, com base em Dreifuss (1997), a  

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

uma divisão entre as ciências da natureza e as ciências humanas, valeria para as “humanas ciências” o 

movimento de seguir os atores nas redes heterogêneas que permitem a emergência dos fatos fabricados 

(MELO, 2007).  

15
 Segundo Dreifuss (1997) o final do século XX presenciou um processo de internacionalização econômica 

caracterizado pela mundialização de estilos, usos e costumes; globalização tecnológica, produtiva e comercial 

e planetarização da gestão. É a partir da mediação das tecnologias “teleinfocomputrônicas” (expressão 

cunhada por Dreifuss ao nomear as tecnologias de informação e comunicação) que tais transformações são 

sustentadas. 



28 

 

figura 1 tem por objetivo ilustrar a complexidade deste momento.  
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Figura 1 - Mapa: a época das perplexidades. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A percepção da tecnologia apartada de seu contexto é resultado da fragmentação 

típica do pensamento científico. Como bem lembra Sousa Santos (1990), retornando as 

origens do Método;  

[...] O método científico baseia-se na observação, descrição e 

sistematização das informações da Natureza, mediada pelo crivo da razão 

e da lógica, usando como instrumento a Matemática, pois quantificar se 

tornou sinônimo de conhecer. A ordem era reduzir a fim de simplificar, 

dividir em partes a fim de classificar. A preocupação da Ciência, 

abandonando a metafísica medieval, se tornou os aspectos funcional e 

pragmático da Natureza: como isso funciona e como poderei usar para 

meu benefício? O mundo passou a ser visto como uma máquina passiva, 

um mecanismo cego de teor determinístico. O modelo de conhecimento 

científico das Ciências Naturais (ou Exatas) se tornou o único modelo 

válido de conhecimento. Galileu aritmetizou o universo; Descartes, com 

sua geometria analítica e seu método dualista filosófico, reduziu o mundo 

a quantidades e interações mecânicas; e Newton, posteriormente, coroou 

essa visão de mundo com sua Física, que endossou empiricamente as 

ideias de Galileu e Descartes (s.p.). 

 

Esta visão redutora e fragmentada da realidade não se restringe apenas aos campos 

das Ciências, na verdade, ela estrutura a nossa visão de Homem e de Mundo. Segundo 

Campos (2013, p. 33), a redução rompe com a visão complexa e integradora das diferentes 

áreas do saber, em especial a Educação a Distância resultando: 

[...] nas Ciências Humanas, a Psicologia da Educação assume posição 

central na condução do processo ensino-aprendizagem em detrimento das 

demais ciências que formam o campo da Educação [...] esta passa a ser 

entendida como espaço de aplicação das teorias de aprendizagem, em 

especial a abordagem comportamental, simplificando e reduzindo o 

processo ensino-aprendizagem a resultados de aprendizagem observáveis, 

deixando de lado aprendizagens mais complexas. Quanto às Ciências da 

Informação; Comunicação, Mídias Audiovisuais, Gestão da Informação e 

Ciência da Computação, estas se afastam do seu potencial sociotécnico, 

assumindo uma perspectiva exclusivamente instrumental condicionada 

pela tecnologia, deixando assim de compreender a mútua afetação entre 

as possibilidades tecnológicas e o fazer humano.  

 

A compreensão do todo, por meio de suas partes é denominada por Morin (1999) 

como Simplificação. Uma das principais contribuições do trabalho de Edgard Morin para 

esta pesquisa é o argumento de que, antes de mais nada, a Simplificação rompe com as 

relações existentes entre o tecido complexo e a realidade, entre a educação e o processo de 

ensinar e aprender, entre o econômico e o tecnológico, o cultural e o histórico. Ao romper 
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relações entre homem/tecnologia e Sociedade, a tecnologia passa a ser compreendida como 

uma força autônoma, determinante e causal, a parte que assume o significado do todo.  

Traçando um paralelo entre Morin (1999) e Perelman (2005), a Simplificação opera 

no real à semelhança de um monismo, que ao orientar crenças e valores, vê uma única 

forma de compreender a realidade por um único o viés; - o determinista. Decorre daí a 

realidade ser percebida de forma fracionada, por meio de diferentes tipos de 

determinismos, do determinismo social ao genético, do cultural ao linguístico, do 

econômico ao tecnológico (CHANDLER, 1995).  

O determinismo tecnológico, como um monismo, envolve o reducionismo, que 

reduzindo o todo complexo aos efeitos de uma parte (ou partes) sobre outra parte (ou 

partes) assume que partes são tomadas para afetar outras partes, de uma maneira linear ou 

unidirecional, a partir daí a interpretação deste processo se dá no sentido das partes para o 

todo.  

A percepção das tecnologias descoladas de seu todo social e histórico é 

acompanhada também por mudanças discursivas, como será visto no decorrer deste 

capítulo. Antes, no entanto, serão apresentados aspectos que fundamentam a compreensão 

do determinismo tecnológico. 

 

2.2 O determinismo tecnológico e seus aspectos 

 

A separação do tecnológico do contexto social e histórico conduz a hipertrofia do 

mesmo, o que resulta no chamado determinismo tecnológico.
16

 

O determinismo tecnológico é uma doutrina de primazia histórico/causal que postula 

ser - a tecnologia - condicionante e explicativa de todas as mudanças sociais. A tecnologia 

entendida como condição si ne qua non de mudanças na sociedade, é apresentada como 

força subjacente ao padrão de organização social. Os deterministas tecnológicos 

                                                 
16

 Segundo Chandler (1995), Asino (2015), Peters (2017), dentre outros, o termo determinismo tecnológico 

foi aparentemente cunhado pelo sociólogo e economista americano Thorstein Veblen (1857-1929), em sua 

obra The Engineers and the Price Systems publicada, originalmente, como uma série de artigos isolados pelo 

Jornal The Dial em 1919 e, mais tarde, compilados no formato de um livro que foi lançado em 1921. 
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interpretam a tecnologia em geral e as tecnologias de comunicação, em particular, como a 

base da sociedade no passado, no presente e no futuro (CHANDLER, 1995).  

Ainda segundo o autor, um exemplo claro de reducionismo é  

[...] a identificação da tecnologia com ferramentas e máquinas. Isto é meramente 

substituir uma parte pelo todo, porque a tecnologia inclui toda a nossa cultura 

material, não apenas ferramentas e máquinas” (sp.). 

 

Neste sentido é incorporado um caráter preditivo/causal às interpretações sociais. É 

como se estivesse sendo dito, por exemplo, que assim como as tecnologias (como a escrita, 

a impressão, a televisão ou o computador) mudaram a sociedade, novas tecnologias 

transformarão a sociedade em todos os níveis, incluindo instituições (como a 

Escola/MOOC), a interação social (como as redes sociais) e indivíduos (como as próteses 

mecânico-orgânicas).  

Desta forma, no mínimo, uma ampla gama de fenômenos sociais e culturais é vista 

como “moldada pela tecnologia e os fatores humanos e arranjos sociais são percebidos 

como secundários” (MAO, 2016, p. sp), em uma postura denominada por Chandler (1995, 

sp.) como “tecnocentrismo”. 

 

2.3 O Determinismo Tecnológico no campo da educação digital  

 

No campo da Educação Digital, autores como Gouseti (2010), Selwyn (2012) e 

Collin (2015) argumentam ser o determinismo tecnológico condição líder na abordagem da 

educação digital.  

Neste sentido, são atribuídas à esfera educacional propriedades específicas das 

técnicas (SELWYN, 2012), em um reducionismo mais ou menos explícito de que o 

desenvolvimento técnico é necessariamente favorável e inevitável ao progresso e eficácias 

educacionais (COLLIN, 2015). Ao fazê-lo, a tendência é a projeção de expectativas 

desproporcionais ao campo digital, subestimando, desta maneira, a influência de outros 

aspectos ligados à educação, principalmente seus sujeitos - professores e estudantes 

(GOUSETI, 2010) - em seu contexto histórico – social.  
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Consequentemente, a retórica associada aos discursos MOOC passa a incorporar 

aspectos tecnológicos como argumentos centrais em suas exposições como, por exemplo, o 

acesso à internet e a escalabilidade das plataformas, considerados condicionantes da 

democratização e universalização do ensino.  

Neste contexto ocorre a eliminação dos sujeitos humanos o que em termos de 

discursos se traduz em uma sujeitificação da técnica, o que torna-se usual o encontro de 

assertivas como “os MOOC democratizarão a educação” (CARR, 2012), os MOOC 

“garantirão uma educação de qualidade para todos” (KOLLER, 2012), “derrubando os 

muros que cercam as universidades” (BROOKS, 2012). 

 Como crítica, esta postura tecnocentrada não considera a problematização da 

orientação filosófica que se encontra subjacente a estas práticas, bem como que 

compreensões de democracia e universalização do ensino estão sendo tomadas. Isso 

conduz a uma negação da presença de conteúdo ideológico na intersecção entre os 

discursos digitais e suas relações com os campos científico, político, educacional e de 

mídia.  

Ao lado da sujeitificação da técnica, ocorre, ainda, a coisificação do sujeito. O aluno, 

transformado em dados, tem seu processo de aprendizagem codificado em etapas 

sequênciais orientadas por resultados de aprendizagem pré-determinados. A coisificação 

do sujeito em termos discursivos dá origem à metáfora massa. Os alunos coisificados 

resultam em uma massa, anônima e indiferenciada de dados. 

No entanto, como argumenta Moe (2015), na intersecção entre o digital e o ensino 

superior o desenvolvimento da Educação passa a ser um problema tão político quanto o 

desenvolvimento de outras estruturas sociais e, portanto, as relações entre atores e 

organizações devem ser problematizadas e incorporadas em uma revisão histórica.  

Consequentemente, há que se repensar a posição hegemônica entre historiadores da 

tecnologia educacional (NISKIER, A. 2009; ASHWORTH, F.; BRENNAN, G. e EGAN, 

K., 2004 e ANDERSON, TERRY e JON DRON, 2011), que concentram suas análises com 

base nos avanços da técnica e em seu uso educacional, nas chamadas fases ou gerações da 

Educação a Distância (do rádio, da televisão, da internet...).  
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Em termos de discursos relacionados aos MOOC, este evolucionismo tecnológico 

pode ser percebido quando, por exemplo, Siemens (2013) alinha os MOOC aos méritos da 

Educação a Distância, enfatizando sua "(...) longa história de aumentar o acesso à 

educação, que remonta a 1833" (p. 05 apud DEIMANN, 2015, p. 04) ou, ainda, segundo 

Deimann (2015), quando Boven (2013) analisa “(...) diferentes momentos históricos na 

educação para desenvolver uma compreensão dos futuros prováveis dos MOOC” (p.01).   

O evolucionismo tecnológico implica assim, em um dever a ser da técnica; - não 

importa o momento histórico em que se vive sempre surgirá uma nova tecnologia que 

deverá ser a solução, tornando possível, desta forma, a existência de uma essência a – 

histórica e “(...) transcultural, esperando para ser descoberta e utilizada em futuras 

melhorias tecnológicas” (DEIMANN, 2015, p. 04). 

Desta forma, a historicidade da técnica deve ser entendida por meio da ressalva feita 

por Demian (2015) de que:  

[...] não se trata de um evolucionismo histórico que tende ao 

essencialismo, mas, sim da problematização da construção histórica, dado 

que o pressuposto de uma continuidade geral carrega o perigo de 

negligenciar as particularidades dos MOOC, pois traz em si a ideia 

implícita de progresso (p.04). 

 

O mesmo raciocínio reducionista que classifica a EaD quanto ao seus suportes 

tecnológicos, pode ser aplicado quando esta é percebida, exclusivamente, por meio de suas 

teorias de aprendizagem; - são os modelos de EaD, fundamentados no Behaviorismo, 

Cognitivismo, Socioconstrutivistas, Interacionistas e Conectivistas. A seguir, a figura 2 

tem por objetivo ilustrar a complexidade deste momento. 
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Figura 2 - Mapa: gerações e modelos de EaD 

Fonte: Elaborado pela autora
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Segundo Campos (2013) tais abordagens fundamentadas em suportes tecnológicos 

e/ou teorias de aprendizagem – exclusivamente - reduzem a complexidade do processo 

ensino-aprendizagem, esterilizando os numerosos relacionamentos em jogo no 

estabelecimento e crescimento de uma instituição como a Educação a Distância.  

Complementarmente, Moe (2015) argumenta que, desta maneira, as tecnologias são 

percebidas como sistemas inerentemente neutros; portanto, seu design e aplicação serão os 

únicos aspectos do sistema com valor de pesquisa (PETERS apud BELLONI, 2003). Ao 

endossar a educação a distância, a tecnologia, reduzida a seu valor de uso, permite que a 

pesquisa hegemônica demonstre consistentemente os benefícios do sistema ao invés de 

apontar suas discrepâncias ou desigualdades (SUMNER, 2000).  

É desta forma, que argumentos como os de Friedman (2013b), comparando a 

„revolução‟ dos MOOC àquela imposta ao setor automobilístico pela Toyota, passam a ser 

aceitos como apropriados e parte do senso comum; 

[...] a revolução dos MOOC… está aqui e é real, basta ver o quanto a 

universidade tradicional de hoje tem em comum com a General Motors 

dos anos 60, pouco antes de a Toyota usar um avanço tecnológico que, do 

nada, derrubou a GM (sp. grifo nosso). 

 

Consequentemente a neutralidade da tecnologia não é, portanto,  

[...] apenas um tema de debate, mas uma falsa presunção comprovada; a 

tecnologia é tão politicamente carregada como outros sistemas e 

significantes, e quando vista estritamente desde uma perspectiva de uso, 

seus resultados acompanharão a ideologia dominante que a utiliza (MOE, 

2015, p. 36). 

 

Portanto, seja qual for o contexto ideológico, nada incomoda mais a uma postura 

tecnocrítica que a alegação de que uma nova tecnologia não é nem boa nem má e que tudo 

depende do uso que dela se faz. Este argumento, que incorpora uma visão instrumental da 

tecnologia, tenta ocultar que qualquer tecnologia, como resultado de uma relação 

sociotécnica, apresentará implicações sociais, psicológicas, ambientais, econômicas e 

políticas (MAO, 2016).  
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Nos dizeres de Rüdiger (2003, p. 37) “a internet (tecnologias) não é neutra, porque 

seu uso, se não o seu desenho, depende de condições sociais determinadas” e 

complementa, citando Marcuse (1998, p.41); 

[...] a tecnologia é considerada como um processo social no qual a técnica 

em si mesma é apenas um fator parcial. O questionamento não pergunta 

pela influência ou efeito da tecnologia sobre os indivíduos. A razão é que 

eles são em si mesmos parte integrante, não apenas como homens que as 

inventam ou se servem de máquinas, mas também como grupos sociais 

que direcionam sua aplicação e utilização (RÜDIGER, 2003, p. 41). 

 

Rüdiger (2003), tangenciando Chandler (1995 apud ELLUL 1990) argumenta que: 

[...] a técnica traz consigo seus próprios efeitos, independentemente de 

como é usada. Não importa como seja usada, ela tem, uma série de 

consequências positivas e negativas. Isso não é apenas uma questão de 

intenção [...] o desenvolvimento técnico não é bom, ruim nem neutro. 

Nós nos tornamos condicionados e condicionamos nossos sistemas e 

ambientes tecnológicos (sp.). 

 

A simplificação/monismo/determinismo tecnológico - digital tende assim, a 

compreender cada inovação digital na educação em termos de ruptura, em vez de uma 

continuidade histórica e social com as tecnologias existentes (CUBAN, 1986 e COLLIN, 

2015) e, este, é um dos aspectos presentes nos discursos de mídias envolvendo os MOOC.  

Inicialmente, os trabalhos de George Siemens e Stephen Downes foram ignorados e 

as iniciativas de Thrun e Norvig identificadas como uma “revolução sem precedentes” 

(BARBER; SUMMERS, 2013) uma “inovação disruptiva” (CHRISTENSEN, 2013). 

Thrun, por sua vez, em sua entrevista a Reuters relata ter „tropeçado‟ no país das 

maravilhas; - os MOOC. 

Procurando caracterizar a presença de um tratamento tecnodeterminista nos discursos 

jornalísticos envolvendo os MOOC, Collin (2015) observou ser esta uma narrativa 

permeada de variações abruptas de realidades, o que vem a negar uma visão histórica de 

continuidade social entre as tecnologias existentes.  

Como argumenta Bannister (2013, p. sp)  
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[...] Na década de 1970, havia um entusiasmo semelhante sobre a 

televisão de circuito fechado, eliminando a necessidade de empregar um 

grande número de acadêmicos. Nos anos 80, tivemos aprendizado 

baseado em computador. Nos anos 90 tivemos cursos em fita cassete, 

depois CD, depois DVD (e agora MP3). Alguns deles eram (e são) 

ótimos. Agora temos os MOOC. E cada nova tecnologia parece ser única, 

a mesma hipérbole, o mesmo evangelismo.  

Neste contexto,  

[...] o capital social e científico destas experiências, acumulado através 

dos tempos, raramente vem a fazer parte dessas expectativas iniciais e, 

assim, sem história passamos a considerar a inovação digital cada vez 

mais inovadora” (COLLIN, 2015, p. 125).  

 

Não por acaso a existência de versões constantemente atualizadas dos MOOC, 

MOOC 1.0, MOOC 2.0, MOOC 3.0 (MOE, 2015).  

 

2.4 A apropriação social de uma inovação técnica 

 

A fim de integrar as inovações tecnológicas em uma perspectiva histórica e social 

sob a justificativa de que “não há conhecimento objetivo ou neutro, porque todo 

conhecimento é historicamente e socialmente enraizado em relações mais ou menos 

implícitas de poder e interesses” (HABERMAS, 1979 apud COLLIN 2015, p. 126), Collin 

(2015) identificou três etapas na apropriação social de uma inovação técnica.  

Na primeira etapa, ocorre a presença de um discurso profético, “durante o qual as 

fantasias e medos alimentam a técnico-ciência. As previsões de futuro são acompanhadas 

por uma superestimação das mudanças preparadas pelas novas técnicas" (idem, p. 126).  

Como um repositório de sonhos, anseios, mitos e imagens coletivas, a proximidade 

entre tecnologia e imaginação é sintomática dos momentos iniciais de assimilação dos 

objetos tecnológicos (FELINTO, 2005).  

O imaginário tecnológico é rico na produção de sentidos e, entre fantasias e medos, 

narrativas tecno-utópicas e tecno-distópicas originam enredos em que as tecnologias, 

reificadas e, apartadas de seus contextos, ora são a solução para uma educação quebrada, 

ora conduzirão ao desaparecimento “de metade das universidades em menos de 10 anos” 
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(FRIEDMAN, 2013). Ambas narrativas, no entanto, preservam sua fundamentação 

tecnodeterminista como eixo organizador de suas crenças e valores. 

Ao longo da análise dos discursos fundantes dos MOOC são encontradas variações 

desta forma de organização do pensamento. O discurso tecno - utópico apresentado por 

Daphene Koller, por exemplo, se distancia daquele empregado por Sebatian Thrun, embora 

ambos veem as tecnologias como construtoras de utopias sociais. 

Enquanto Koller (2012) em sua aparição no TED Talks com a palestra o que estamos 

aprendendo com a educação online coloca em evidência a face salvadora das tecnologias, 

Thrun em suas entrevistas na Reuters parte de uma concepção instrumental das tecnologias 

como “elemento solucionista” (MOROZOV, 2011) das questões envolvendo as crises da 

educação convencional. Em comum, ambas situam as tecnologias como dispositivos pró-

ativos, autônomos e condicionantes de uma nova abordagem para a educação de massas
17

.  

Na segunda etapa, acontece a difusão social da inovação, que permite testar em 

campo a inovação técnica, “experimentando-a em diferentes contextos, de modo a 

desenvolver um capital experiencial sobre a mesma” (COLLIN, 2015, p. 127). Foi neste 

momento que os discursos sobre a onda MOOC transformaram-se em discursos sobre o 

estouro da bolha MOOC, com resultados empíricos apresentando altas taxas de não 

conclusão (MOULOUD, 2013) e significativa presença de participantes já graduados e 

com elevado nível financeiro (STRAUSS, 2015), em contradição à retórica da abertura e 

democratização do ensino para “aqueles que não podem pagar por uma educação superior 

de qualidade” (KOLLER, 2012). 

Complementarmente, a crítica ao potencial democratizante dos MOOC passa por 

Morozov (2011) que, ao analisar a Web 2.0 argumenta, 

 [...] o Ethos que move a Web 2.0 (...) deve ser avaliado em seus próprios 

termos em vez de ser reduzido a caso de sua mítica neutralidade 

instrumental, os provimentos que vão sendo criados devem ser 

examinados de perto para sabermos quais provavelmente terão qualidades 

estimuladoras da democracia e quais provavelmente terão qualidades 

supressivas da democracia (p.298) 

 

                                                 
17

 A análise de ambos os autores e seus discursos será aprofundada nos Capítulos 3 e 4 desta pesquisa. 
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Assim, segundo Collin (2015), por não ser mais possível responder às grandes 

expectativas de que era o objeto na primeira fase, “a inovação técnica está sujeita a uma 

fase de desilusão, durante a qual os atores sociais envolvidos percebem que a inovação 

técnica não corresponde automaticamente ao avanço social” (p. 127). Nesta fase, o 

discurso tecno-distópico tende a prevalecer, no entanto, assim como em seu viés tecnófilo, 

a percepção da realidade sob a perspectiva tecnocêntrica é hegemônica.  

A terceira fase corresponde à reapropriação cultural da inovação. Este é um 

momento de difícil mensuração, uma vez que “a avaliação da incorporação da inovação 

técnica em uma dinâmica social sustentável, consiste em um movimento conjunto de 

aculturação da tecnologia e tecnização de estilos de vida” (idem, p.128).  

Este é o momento em que as promessas e desilusões envolvendo os MOOC são 

redimensionadas. Se, inicialmente, como resultado de uma fundamentação 

tecnodeterminista seus discursos eram carregados de expressões como „fenômeno‟, 

„inovação‟ e „revolução‟, passados seis anos do lançamento das plataformas MOOC, 

Sebastian Thrun e Daphene Koller já não mais são os CEO de Udacity e Coursera, 

respectivamente. Ambos agora trabalham junto ao Google, no desenvolvimento de projetos 

envolvendo inteligência artificial. Coursera e Udacity passaram a cobrar pela maioria de 

seus cursos, sendo que Udacity mudou sua Missão, já não mais está direcionada à 

formação universitária, e sim a treinamento e capacitação profissional. Os MOOC, no 

entanto, continuam presentes no cenário da Educação, promovendo e impulsionando 

discussões no relacionamento entre o Ensino Superior e a Sociedade como será analisado 

no capítulo seguinte. 
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3 MOOC E SUAS NARRATIVAS FUNDANTES  

Os MOOC promoveram se não uma transformação da universidade, certamente a 

oportunidade de, por meio da análise de sua construção discursiva, ampliar a compreensão 

do imaginário que sustenta relações entre educação e tecnologias, como apresentado no 

primeiro capítulo desta tese. Neste segundo capítulo as atenções estão voltadas às 

diferentes visões de homem, mundo e educação que sustentam a grande narrativa MOOC e 

suas variações. 

Entre 2011 a 2013, por meio de artigos do jornalismo de massa, uma construção 

discursiva própria envolvendo os MOOC foi elaborada.  

Entre metáforas, analogias e hipérboles, em artigos publicados particularmente em 

países de língua inglesa, como EUA, Canadá, Reino Unido e Austrália (DANIEL, 2012), 

parecia faltar palavras para a descrição da transformação do ambiente educacional em 

curso. Os MOOC são a “avalanche” (BARBER; SUMMERS, 2013) que a tudo soterra de 

forma rápida e intensa, o “tsunami”- lento e gradual - mas nem por isso menos avassalador 

(TAPSON, 2013), a “ameaça e a salvação” do ensino superior (CARR, 2012).  

Envolvendo textos fracamente amparados pela empiria, de um lado, e, de outro, 

alguns poucos textos de caráter crítico, ainda que nem sempre fundamentados em sólida 

teorização, este momento ficou conhecido como „onda‟; - a “onda MOOC” (BOULLIER, 

2012; DANIEL, 2012; BADY, 2013 e LIYANAGUNAWARDENA, ADAMS e 

WILLIAMS, 2013). 

Onda e plataforma são metáforas existentes desde o início da Web e estão presentes 

de forma significativa nestes discursos, de tal forma que parecem fazer parte do senso 

comum, quase não sendo percebidas. 

 Muito provavelmente porque estão imbricadas no cenário californiano, banhado pelo 

Pacífico,  berço da internet e das “tecnologias teleinfocomputrônicas” (DREIFUSS, 1997).  

Surfar nas ondas da Web é uma imagem de pessoas que lutam para controlar, e até 

mesmo usar artisticamente, “uma força muito maior do que elas” (REED, 2014, p. grifo 

nosso). Neste sentido, as metáforas do surf e da onda são metáforas tecnodeterminadas. 
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A presença massiva dos MOOC em discursos de mídia foi retratada como sendo uma 

onda MOOC, o que faz muito sentido ao compará-la com as ondas da Web. 

Consequentemente a metáfora da onda MOOC é também uma metáfora tecnodeterminada 

e, sua diferença em relação a outras metáforas relacionadas à natureza, presentes nos 

discursos MOOC, pode ser percebida como uma questão de intensidade, mas nunca de 

finalidade. Somos engolidos por ondas, tsunamis, mar de dados, oceano de informações... 

Metáforas não apenas explicam uma coisa (o tema) em termos de outra coisa (foro), 

este mais conhecido e próximo ao auditório. Elas não apenas destacam uma comparação, 

mas também, ao selecionar os elementos de semelhança, ocultam aspectos que não se 

desejam realçar, como no caso da metáfora da plataforma. 

O seu significado computacional é o de “uma infraestrutura programável sobre a qual 

outro software pode ser construído e executado, projetando camadas adicionais de 

funcionalidade” (GILLESPIE, 2010, p. sp). Já sua representação metafórica é a de um 

espaço plano, amplo, equilibrado e robusto (plataformas de petróleo, por exemplo). 

As metáforas são assim, elas colocam em evidência aquilo que não é evidente, mas 

que ainda assim está sendo dito, funcionando de forma significativamente diferente de 

analogias, que alinham semelhanças. 

Em seu sentido metafórico as plataformas oferecem, desta maneira, a oportunidade 

de atuar, conectar ou falar de maneiras que são poderosas e eficazes, “elevando esta pessoa 

acima de todos, dando-lhe um ponto de vantagem para agir poderosamente, um lugar 

elevado para ficar parado” (idem).  

Consequentemente, fazer parte de uma plataforma é estar em uma posição de 

destaque e de poder, de ter uma visão ampliada, numa posição privilegiada e distinta de 

outros sujeitos que não fazem parte da plataforma.  

No entanto, ao enfatizar determinados aspectos a metáfora da plataforma oculta 

outros. 

Oculta, por exemplo, o fato de que esses serviços não são planos. São arranjos 

estabelecidos por algoritmos, a partir das caracteristicas de usos do usuário. Não são 

espaços abertos e planos, nossas interações em plataformas são dirigidas e condicionadas, 

como Gillespie (2010) acrescenta “a metáfora da plataforma obscurece a diversidade de 
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comunidades presentes, planificando os usuários em uma massa de dados” (sp), como em 

uma plataforma de ensino. 

A introdução deste capítulo, além de situar duas metáforas fundantes  desta tese - 

onda e plataforma - tem por objetivo trazer a cena o lugar, a Califórnia, a fim de resgatar 

sua influência na construção dos discursos MOOC, como analisado a seguir.  

 

3.1 A Narrativa do Vale do Silício  

 

 Em seu artigo MOOCs e a Narrativa do Vale do Silício, Weller (2015) parte de uma 

indagação: - por que foram os MOOC e não outros REA que alcançaram tamanha 

proeminência na imprensa popular? Um aspecto fundamental como resposta, é que eles 

apelaram para narrativas mais amplas, como „a educação está quebrada‟ e as narrativas do 

Vale do Silício. 

Segundo o autor, “enquanto os REA tiveram um crescimento constante desde 2009, 

indicando uma maior sensibilização, MOOCs chegaram aparentemente do nada, no final 

de 2012 e, rapidamente, ultrapassam os REA” (p.02).  

Este surgimento „aparentemente do nada‟ vem ao encontro de aspectos de 

apropriação social e a-histórica de uma inovação técnica, apresentados por Collin (2015) 

no capítulo anterior. Os MOOC surgiram do nada, em uma negação à historicidade que dá 

sentido ao campo de tecnologia educacional. 

A formulação do problema em termos da educação está quebrada será aprofundada 

nos capítulos seguintes, por hora, as atenções estarão voltadas para a narrativa fundante de 

Silicon Valley. 

A Narrativa do Vale do Silício está fundamentada em uma perspectiva 

tecnodeterminista que se manifesta em três sentidos distintos e complementares. 

Inicialmente a percepção do problema (qualquer problema, inclusive social) é a de algo 

tecnologicamente solucionável, em seguida, a solução deste problema acarretará uma 

ruptura (disruptiva) com modelos anteriormente estabelecidos, revolucionando, por fim, o 

mercado. 
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Compondo esta narrativa, Watters (2015) acrescenta elementos que, em conjunto, 

emprestam à narrativa de Silicon Valley um caráter mítico, que foi absorvido pelas 

narrativas MOOC.  

Nos dizeres da autora: 

[...] a  mitificação  dos  MOOCs  desencadeou  uma  narrativa poderosa 

sobre o seu potencial (e das tecnologias educacionais de forma mais 

ampla) para transformar totalmente o panorama da educação superior: 

MOOC são, os destruidores de velhas instituições; MOOCs, os 

construtores de novos mundos de aprendizagem; e MOOCs, os 

salvadores do ensino superior (p. 02).   

 

Em uma narrativa mítica temos um panteão, lugar onde a história se desenvolve, 

heróis e uma batalha a ser vencida. Estes são os elementos de uma narrativa mítica. 

Silicon Valley, ao sul da Califórnia concentra o maior número de industrias de alta 

tecnologia da América. IBM, Xerox, Google, Microsoft, Apple, todas estão localizadas “na 

terra do ouro, da oportunidade e de Hollywood” (idem, p. 03). Um panteão. 

Não por acaso, nos primeiros artigos descrevendo os trabalhos de Thrun e Norvig, 

eles são apresentados como heróis pioneiros, em uma alusão aos pioneiros que 

conquistaram o sul da Califórnia no século XIX, na corrida do ouro. 

A narrativa do Vale do Silício também incorpora uma metáfora para panteão; - a 

garagem. Na origem destas empresas é comum encontrarmos seus fundadores, construindo 

seus projetos em uma garagem. Uma garagem não é o laboratório de uma universidade, 

aliás entre contratar quem fez uma faculdade ou quem tem uma boa presença na 

comunidade em sites de desenvolvedores de software, Silicon Valley prefere contratar 

estes últimos (WELLER, 2015). Uma garagem não é um escritório de negócios, não é um 

laboratório de universidade, garagem é a rejeição do status quo.  

A origem - garagem - do Vale do Silício, localiza a inovação e a mudança na 

tecnologia não entre instituições educacionais, junto a pesquisadores ou profissionais. Uma 

garagem é o local de um empreendedor, um indivíduo autônomo e auto motivado. Uma 

garagem é um símbolo,  “significa que a empresa de tecnologia tem um nascimento 

humilde” (WATTERS, 2015, p. 03), mas, que a partir daí, das características de seu 

idealizador, ela alcança a grandeza. Não por acaso, as principais características para alunos 
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de sucesso em um MOOC são as de um indivíduo autônomo, auto motivado e 

empreendedor (FRIEDMAN, 2013b).  

Na história dos MOOC não existe uma garagem, mas a sala da casa de Norvig, onde 

ele e Thrun, em cima de um guardanapo, desenham o curso de inteligência artificial 

CS221; - o primeiro curso MOOC reconhecido pela mídia hegemônica
18

. 

 

3.2 A palavra MOOC: diferentes significados para um mesmo significante  

 

Para Felinto (2011) o nome é aquilo que transporta a coisa ao plano da existência 

humana: 

[...] carregando-a de história e significado, a palavra não existe em função 

de imitar uma realidade já dada. Ela emerge antes como aquilo que dá 

corpo e sentido ao real.  O nome é veículo da história, e, nesse sentido, 

nada tem de arbitrário (p.03). 

 

Massive. Open. Online. Course. Cursos abertos massivos e online.  

Tanto a expressão em inglês quanto a sua tradução não são suficientes para explicar 

o que são MOOC.  

Cada termo envolvido nesta expressão pode suscitar, de forma isolada ou conjunta, 

mundos sociais significativamente distintos. Esta observação faz lembrar Orlandi (1990, 

p.255 apud BARRETO, 2009) “o principal para quem trabalha com a linguagem: não 

atravessá-la sem se dar conta da sua presença material, da sua espessura, da sua opacidade, 

da sua resistência” (p.18).  

Consequentemente, conforme seu contexto os termos massive, open, online, course 

traduzem-se em diferentes significados, a saber: 

a) Massive - em massa. 

Em termos de cMOOC, massivo está intimamente relacionado à experiência do 

aluno. Quanto maior o número de conexões por ele estabelecidas, maiores serão as 

                                                 
18

 Esta cena em questão faz parte da análise de dados e será aprofundada no Capítulo 5. 
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possibilidades de aprendizagem. A caraterística massiva dos cMOOC está, assim, 

fundamentada na interatividade dos alunos entre si e destes com o sistema.  

Nos xMOOCs a massividade é consequência fundamental da robustez da estrutura do 

sistema em suportar um número indefinido de participantes,  a sequência de aprendizagem 

é previamente estruturada de forma que todos os participantes recebam uma experiência de 

curso semelhante. 

Nos cMOOC, no entanto, apesar de ter uma sequência de aprendizagem inicial, esta 

não é fechada e não se espera que os alunos tenham as mesmas experiências de 

aprendizagem.  

Enquanto o massivo nos xMOOC condiciona o processo de forma instrumental, nos 

cMOOC é a massividade que potencializa a diversidade de aprendizagens.  

Assim a escalabilidade, que é a capacidade do sistema de suportar um número 

indefinido de participantes é entendida de forma significativamente distinta entre cMOOC 

e xMOOC. Nos primeiros ela é o resultado da abertura do sistema. No segundo ela é um 

dado operado pelo sistema.  

b) Open - aberto.  

A abertura é o tema mais amplo e distinto entre estes MOOC. Herdeira das tradições 

da Educação Aberta (EA), nos cMOOC a abertura diz respeito ao perfil dos participantes, 

aos recursos utilizados e construídos ao longo do curso e a gratuidade na oferta. O aluno 

não precisa estar matriculado em uma instituição de ensino, e embora possa haver custos 

de manutenção, são em princípio totalmente gratuitos e abertos para qualquer público.  

Nos xMOOC, no entanto, seus conteúdos de ensino não são abertos, os direitos de 

propriedade autoral limitam qualquer possiblidade de reutilização dos mesmos. A 

gratuidade na oferta também tem sido relativizada, estes podem continuar sendo gratuitos 

em uma versão standard, no entanto, cada vez mais eles são oferecidos na versão premium, 

uma versão paga que dá direito, entre outras coisas, ao acompanhamento tutorial humano. 

c) Online - conectados.  

Estar conectado é fundamental em ambos os processos, sem distinções significativas 

entre os mesmos. No entanto, é preciso fazer uma ressalva, enquanto nos cMOOC estar 
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conectado é estar em rede, nos xMOOC a conexão é fechada, com a navegabilidade 

circunscrita à plataforma de ensino.  

d) Curso – percurso. 

Curso se aproxima do currículo a ser desenvolvido. Também pode designar o registro 

e afiliação a uma estrutura de ensino, que estabelece a duração do curso. Nos cMOOC, 

curso é mais identificado com a expressão „percurso‟ ou caminho a ser construído pelo 

participante, enquanto que nos xMOOC seu significado está intimamente relacionado a 

estrutura do ensino tradicional (por mais contraditório que isso possa representar, dada em  

vista a constante presença de argumentos anti-ensino convencional apresentada pelos 

defensores dos xMOOC).   

A Figura 3, a seguir, ilustra por meio de um quadro as diferenças entre os cMOOC e 

os xMOOC quanto aos seus termos constituintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Figura 3 - Diferenças entre os cMOOC e os xMOOC quanto aos seus termos constituintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cMOOC xMOOC 

Massive 

(em massa) 

Nos cMOOC o termo  massivo está intimamente relacionado 

à experiência do aluno. Quanto maior o número de conexões 

por ele estabelecidas, maiores serão as possibilidades de 

aprendizagem. A caraterística massiva dos cMOOC está, 

assim, fundamentada na interatividade dos alunos entre si e 

destes com o sistema. Apesar de apresentarem uma sequência 

de aprendizagem inicial, esta não é fechada e não se espera 

que os alunos tenham as mesmas experiências de 

aprendizagem. Caba a  massividade nos cMOOC 

potencializar a diversidade de aprendizagens, sendo a 

escalabilidade deste sistema resultado de sua abertura. 

 

Nos xMOOCs a massividade é consequência 

fundamental da robustez da estrutura do sistema em 

suportar um número indefinido de participantes. A 

sequência de aprendizagem é previamente estruturada 

de forma que todos os participantes recebam uma 

experiência de curso semelhante. Desta maneira, o 

massivo nos xMOOC condiciona o processo de 

aprendizagem de forma instrumental. 

Open 

(aberto) 

Herdeira das tradições da Educação Aberta (EA), nos 

cMOOC a abertura diz respeito ao perfil dos participantes, 

aos recursos utilizados e construídos ao longo do curso e a 

gratuidade na oferta. O aluno não precisa estar matriculado 

em uma instituição de ensino, e embora possa haver custos de 

manutenção, são em princípio totalmente gratuitos e abertos 

para qualquer público. 

Os conteúdos de ensino nos xMOOC não são abertos, 

os direitos de propriedade autoral limitam qualquer 

possiblidade de reutilização dos mesmos. A gratuidade 

na oferta também tem sido relativizada, estes podem 

continuar sendo gratuitos em uma versão standard, no 

entanto, cada vez mais eles são oferecidos na versão 

premium, uma versão paga que dá direito, entre outras 

coisas, ao acompanhamento tutorial humano. 

 

Online 

(conectado) 

Nos cMOOC conectado significa estar em rede, em conexão 

livre e aberta com outros sujeitos e recursos. 

Nos xMOOC a conexão é fechada, sua navegabilidade 

circunscrita à plataforma de ensino. 

Course 

(curso) 

Nos cMOOC, curso é mais identificado com a expressão 

„percurso‟ ou caminho a ser construído pelo participante ao 

longo de seu processo de aprendizagem. 

Nos xMOOC o significado de curso está intimamente 

relacionado à estrutura do ensino tradicional, com  

currículos e atividades de aprendizagem previamente 

definidos antes do início da sequência acadêmica. 
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3.2.1 A história da palavra MOOC e a história de seu apagamento da história.  

 

A relação entre os MOOC, seus contextos e precedentes históricos é completamente 

distinta em ambos os modelos.  

Quando se fala em MOOC (xMOOC), os desenvolvedores não os vinculam a qualquer 

outro modelo de aprendizagem, de pesquisa ou de tendências históricas pré-existentes  (BADY, 

2013, apud MOE, 2015). Em vez disso, os desenvolvedores têm discutido seu trabalho no 

contexto de uma “oportunidade aleatória, um experimento ousado” (RODRIGUEZ, 2012, sp.).  

De acordo com a literatura existente (WALDROP, 2013 apud MOE, 2015), se os 

desenvolvedores MOOC foram influenciados por outras experiências em educação a distância 

ou teorias educacionais, tais influências foram tácitas.  

Complementarmente Moe (2015) argumenta que, no entanto, isso não quer dizer que os 

desenvolvedores não tenham vinculado seus modelos de aprendizagem a outros pensadores e 

modelos. Thrun (2012), Norvig (2012), Koller (2012) e Ng (2013), relatam a influência de 

Salman Khan, “um analista de fundos de hedge que deixou a Bolsa de Valores para concentrar 

suas energias no desenvolvimento de uma plataforma de partilha de vídeos tutoriais 

acadêmicos que ele criou para um parente” (MOE, 2015, p. 28).  

Khan por sua vez, não se vincula a nada nem a ninguém. Sua inspiração foi baseada na 

prática e intuição em vez de pesquisa acadêmica. Como citado em Noschese, (2011 apud MOE 

2015);  

[...] todas as vezes que eu faço o upload de um vídeo no YouTube, eu leio os 

comentários - pelo menos os primeiros 20, 30, 40 comentários, assim eu posso 

ver, normalmente, um tema ... Eu acho importante analisar algumas pesquisas, 

mas eu acho que, em geral, as pessoas estariam fazendo um desserviço se eles 

se baseassem em pesquisas antigas, existem um milhão de variáveis em 

comparar meu trabalho com o já existente (p.29).  

 

Anant Agarwal, diretor da plataforma EDX, no entanto, é o que mais referência o seu 

trabalho em pesquisas anteriores, no entanto, o faz mais no sentido de uma admoestação do que 

no sentido de fundamentação de suas práticas. A pesquisa em questão (a única pesquisa em 

questão), a qual ele se refere, é um trabalho de 1972 (CRAIK E LOCKHART, 1972, apud 
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MOE, 2015), uma proposta baseada no cognitivismo, que considera o processamento de 

informações no contexto de memória (no caso vinculado aos primórdios da inteligência 

artificial) e, complementa, “se nós seguimos [esta pesquisa], foi completamente por acidente” 

(idem, p. 29).   

Se a negação dos antecedentes históricos da Educação é assumida abertamente pelos 

promotores dos MOOC, o mesmo não pode ser dito em relação aos trabalhos de Siemens e 

Downes. 

Para MOE (2015) é bem possível que eles não conhecessem de fato os trabalhos 

envolvendo os cursos conectivistas, mas uma vez reconhecidos, Watters (2015) identificou 

uma „batalha de narrativas‟ que se desenvolveu na Wikipédia, relatando a história dos MOOC. 

Com entradas sucessivas na Wikipédia, a cada uma delas a história dos MOOC era reescrita. 

Como no Ministério da Verdade em 1984, local onde Winston, personagem principal do 

romance, apagava sentidos e palavras, reescrevendo a história por meio de uma novilíngua.  

Se os xMOOC são a-históricos, o mesmo não pode ser dito em relação aos MOOC 

conectivistas. 

Contrariamente ao que foi apresentado inicialmente pelas mídias (BROOKS, 2012; 

BARBER e SUMMERS, 2013; CARR, 2012; FRIEDMAN, 2013; FRIEDMAN, 2013b) o  

termo MOOC foi desenvolvido em 2008 e definido para descrever um curso experimental 

utilizando conectivismo, o CCK08 - Connectivism and Connective Knowledge - (Conectivismo 

e Conhecimento Conectivo).  

Foram inscritos no CCK08 cerca de 2.300 estudantes, no entanto, o seu interesse foi 

limitado e, segundo Kovanović, V. et al, (2015), sua discussão ficou confinada, em grande 

parte, a grupos online distribuídos pela Web, especificamente voltados para tecnologias da 

educação.  

Procurando diferenciar as iniciativas propostas por Siemens (2008) daquelas formuladas 

pelas universidades americanas, Cabero  Almenara  et  al.  (2014)  propõe  que  os MOOC 

fundamentados no Conectivismo sejam denominados como cMOOC e por xMOOC, os MOOC 

distribuídos pelas plataformas. No entanto, esta diferenciação de termos é circunscrita à 

produção acadêmica. No discurso hegemônico apresentado pelas mídias de massas, a expressão 

utilizada é MOOC e está vinculada às plataformas MOOC. Ou seja, a expressão é apresentada 
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em sua forma desalogizada e a-crítica, não envolvendo a dinâmica histórica e social que 

acompanha a sua formulação.   

A narrativa dos MOOC com base no ano de 2008 tem na pedagogia e na pesquisa 

acadêmica sua fundamentação. É sustentada pela ideia de que as conexões que os seres 

humanos estabelecem com os computadores podem transformar a ambos, o que é essencial 

para a aprendizagem na era digital moderna. Os cursos que se inscrevem neste modelo partem 

da concepção de uma Internet aberta, um espaço para o compartilhamento gratuito de 

conhecimento e criação entre qualquer pessoa interessada em participar (MOE, 2015). O 

conteúdo é dinâmico, os textos fornecidos pelo instrutor são pontos de partida para a 

elaboração de outros artefatos.  

Os cMOOC são assim, essencialmente diferentes daqueles propostos pelas plataformas. 

Apresentando um design aberto ele objetiva os processos de aprendizagem em rede, com 

destaque para a construção, colaboração e compartilhamento de recursos de  aprendizagem.  

Anderson e Mcgreal (2012), Yuan e Powel (2013) e Schuwer et al. (2013) apud Yousef. 

A. e Chatti, et al., (2014), veem os MOOC como desdobramentos do Movimento de Educação 

Aberta (MEA), que se utilizam da criação e compartilhamento de Recursos Educacionais 

Abertos (REA) como metodologia de ensino. Este entendimento sobre as origens dos MOOC 

se aproxima bastante dos processos de aprendizagem que ocorrem em um cMOOC, em 

contrapartida denota um distanciamento em relação ao design de aprendizagem usualmente 

utilizado na elaboração dos cursos voltados para a Educação à Distância. Estes últimos 

preservam as características típicas da educação formal, como predefinição curricular, 

sequenciamento da aprendizagem, estabelecimento de um número fixo de participantes e de 

prazo de conclusão do curso. 

Os xMOOC por sua vez, são orientados por um design instrumental que alinha princípios 

do behaviorismo (CAMPOS, 2013) à processos que envolvem análise algorítmica de dados, 

não fomentando, neste sentido, interações entre os participantes.  

Definindo o MOOC exclusivamente como um sistema/plataforma relega a educação a 

“uma mercadoria negociável, uma posição em desacordo com as crenças de longa data sobre 

ciência e cultura social” (MOE, 2015, p. 29).  
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XMOOC e CMOOC representam desta maneira, diferentes concepções de Educação e de 

Tecnologia. Como tal projetam valores que, implícita ou explicitamente revelam que projeto de 

homem e mundo que se pretende formar. Tais concepções da realidade são traduzidas pelo 

discurso como será analisado nos capítulos seguintes.  
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4 A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO 

 

[...] a Retórica concebe a argumentação como o ato de destinar a palavra a um 

auditório, submetendo a ele teses não necessariamente verdadeiras, mas 

verossímeis e razoáveis. Essa característica da retórica se justifica porque 

interessa a ela o que faz parte do humano e, o que resulta do homem é, quase 

sempre, da ordem do verossímil, do opinável, do plausível. Nesse território, 

em que a verdade absoluta não pode ser garantida, a retórica encontra seu 

lugar, permitindo ao homem desenvolver raciocínios e comunicar-se com 

segurança relativa, garantida por normas mínimas de racionalidade. Por isso, 

ela é exercitada em todos os domínios onde se delibera com liberdade para se 

chegar a uma decisão, não com fundamento em uma verdade absoluta, mas 

com base no que é razoável. Amossy (2006 apud PAULINELLI, 2014, 

p.395). 

 

   Segundo Selweny (2015), “enquanto os objetos e as práticas associados aos MOOC (os 

cursos reais, os provedores e, assim por diante) podem desaparecer rapidamente na 

obscuridade, o impacto duradouro do momento MOOC, do início de 2010, pode revelar-se 

como sendo discursivo” (p.175). Eu acrescentaria ainda mais, além de discursivo, 

argumentativo; - uma discursividade retórica.  

De uma forma geral, os discursos MOOC têm sido capazes de mobilizar pessoas, 

movimentar milhares de dólares em investimentos e levar a temática „Educação e Tecnologias‟ 

a alcançar uma popularidade que até então lhe era desconhecida (GASEVIC, KOVANOVIC e 

SIEMENS, 2014; DEIMANN, 2015). Trata-se de uma produção discursiva que guarda 

características próprias que, elaborada em meio às mídias de massa, ultrapassa os limites da 

academia, passando a influenciar auditórios que, antes, não se viam afeitos às discussões 

envolvendo o campo da Tecnologia Educacional.  

Estes grupos funcionam como formadores de opinião, promovendo o engajamento destes 

auditórios às suas teses. Estas se traduzem em discursos fundadores de uma retórica específica, 

a retórica MOOC. A retórica MOOC é, por sua vez, balizada em pressupostos teóricos 

orientados por diferentes concepções de educação e de tecnologias. 

A opção pela Teoria da Argumentação (TA) como abordagem metodológica para a 

análise dos discursos MOOC vem, portanto, explicitar que pressupostos são estes e como eles 

se traduzem em objetos de acordo entre orador e auditório. São estes objetos que tornam a 

argumentação possível, funcionando como seus pontos de partida.  
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Como foi dito anteriormente, ao identificar estes argumentos, pretende-se com isso 

traduzir o que os sujeitos destes discursos qualificam como tecnológico e educativo e, como 

essas preferências se transferem aos processos de formação sócio-identitária, aos conceitos de 

homem e de mundo que, historicamente localizados, sustentam e são sustentados por 

concepções de educação e tecnologias. 

Este capítulo tem, assim, uma dupla função. Contextualizar historicamente a Teoria da 

Argumentação e, à medida que as técnicas argumentativas forem sendo apresentadas, proceder 

a análise retórica de recortes de discursos MOOC selecionados, buscando-se esclarecer que 

esquemas argumentativos estão sendo utilizados na construção de sua retórica.  

 

4.1 Entre a Retórica Clássica e a Teoria da Argumentação 

 

Entre a Retórica Clássica de Aristóteles e a Nova Retórica de Perelmam e Olbrechts-

Tyteca (1958), determinados aspectos em comum as orientam. 

 O primeiro deles, ambas são o resultado de um processo de interação entre orador e 

auditório, onde o primeiro procura agir, por meio da argumentação, sobre o pensamento do 

outro. Este agir é um agir não coercitivo e não impositivo, é um agir negociado, fruto da 

interação entre orador e auditório. Não se recorre a um experimento empírico nem à violência, 

a adesão intelectual do auditório é conquistada apenas com o uso da argumentação.  

É o estudo e sistematização destas formas deste agir, o objetivo da retórica.  

Em segundo lugar, importa mais à retórica, a adesão do auditório às teses defendidas pelo 

orador, do que a verdade. O objetivo daquele que a exerce é obter o assentimento do auditório à 

tese que apresenta. A verdade ou falsidade da mesma é uma questão secundária.  

O que torna as coisas, nos dizeres de Barilli (1987 apud PACHECO, 2006),  

[...] bem diversas se partirmos do pressuposto de que, pelo menos no universo 

das ocupações humanas, não existe 'verdade' segura e unívoca que possa 

triunfar; existem unicamente argumentos mais ou menos convincentes; e é 

então dever e direito de quem está convencido da sua qualidade torná-los 

'melhores', mais competitivos, fazê-los aceitar pelos outros (sp.).   
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Pacheco (2006, sp.) acrescenta, ainda, um terceiro aspecto em comum entre a Retórica 

Clássica e a Nova Retórica: elas não se limitam a transmitir noções neutras e assépticas, mas 

têm sempre em vista um determinado comportamento concreto resultante da persuasão por ela 

exercida, já que se propõe a modificar não somente as convicções, mas também as atitudes.  

Voltando a atenção para os discursos MOOC, esta adesão, ao se traduzir em uma ação, 

pode vir a ampliar nossa compreensão sobre um aspecto comum aos MOOC; - o número de 

participantes que continua a se matricular em cursos MOOC mesmo diante de cenários 

distintos daqueles que configuraram a onda MOOC. 

Pouco mais pode ser dito a respeito da Retórica e da Nova Retórica, quando estas estão 

apartadas de seus contextos. É o contexto que dá sentido ao discurso, daí a necessidade de se 

resgatar o fundo histórico e sócio-político que amparou a ambas; a Retórica Clássica e a Nova 

Retórica.  

 

4.2 A Retórica Clássica 

 

A civilização como condição de vida social organizada assenta-se na palavra 

(SACRAMENTO, 2009). Não na força ou violência brutas, mas na palavra. O valor dado à 

palavra é tal que, por meio dela, são reconhecidos os homens livres, considerados cidadãos na 

antiga Grécia. A estes é dado o direito de manifestar suas vontades em praça pública e é do 

direito de manifestação em praça pública “dessa faculdade específica de falar, de versar sobre 

os assuntos da cidade e de dirimir os conflitos que os gregos antigos extraíram a democracia” 

(idem, p.91).  

Tal é o poder da argumentação na organização da vida em sociedade que fez da retórica 

um dos elementos centrais na formação do Estado grego.  

Quando Aristóteles (1998) pensou a Retórica Clássica, ele o fez considerando em qual 

contexto se daria o encontro entre o orador e seu auditório; um tribunal, um plenário ou uma 

praça pública, nomeados como gêneros do discurso. Destes diferentes contextos, ele extraiu 

tipos diferentes de gêneros de discursos; o discurso judicial, o deliberativo e o epidítico.  
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O discurso judicial é o discurso dos tribunais. Nele, a argumentação é elaborada de modo 

a atingir a um auditório particular, formado pelos membros de um júri. A sua intenção é 

apresentar os argumentos necessários para o julgamento de fatos, julgamento daquilo que já 

aconteceu.   

Já em um plenário, a argumentação é elaborada com vistas a tomadas de decisões sobre 

que ações são aconselháveis para a resolução de um problema. Estas decisões ainda não foram 

tomadas, uma vez que só se delibera em razão de algo a ser feito.  

O discurso deliberativo é diferente assim, do discurso judicial, pois se dirige ao por vir, 

ao futuro de uma ação. É o discurso político por excelência. Em comum, nos discursos do tipo 

judicial e deliberativo o papel desempenhado pelo auditório, que é chamado a se manifestar, a 

fim de tomar uma decisão.   

No discurso do tipo epidítico, no entanto, o auditório não é chamado a se manifestar. Ele 

não demanda uma decisão (pelo menos imediata), mas prepara o caminho para que esta possa 

ser tomada. Ele não entra em disputas, ele não visa convencer alguém sobre algo, mas procura 

realçar, reafirmar aquilo que já está dito, que já é conhecido, mesmo e, principalmente, se este 

já dito não é revelado, explicitado, e sim apenas um eco entre os valores e crenças do auditório. 

Talvez, por isso mesmo, os discursos epidíticos não sejam muito bem compreendidos, tanto 

que no Tratado Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) referem-se a eles de uma maneira 

específica;  

[...] os discursos epidíticos têm por objetivo aumentar a intensidade de adesão 

aos valores comuns do auditório e do orador; seu papel é importante, pois, 

sem estes valores comuns, em que é que se poderiam apoiar os discursos 

deliberativos e judiciários? Enquanto estes últimos gêneros se servem de 

disposições já existentes no auditório, enquanto neles os valores são meios 

que permitem determinar uma ação, no epidítico a comunhão em torno de 

valores é uma finalidade que se persegue, independentemente das 

circunstâncias precisas em que tal comunhão será posta à prova. O discurso 

epidítico é o discurso dos cerimoniais, do elogio e da censura. É o discurso do 

tempo presente (diferentemente do discurso deliberativo, voltado ao futuro, e 

do discurso judicial, virado para o passado), no entanto, não deixa de ter 

relação com o passado e com o futuro, visto que em muitas vezes, também 

argumentem evocando o passado e conjecturando sobre o futuro (p. 58).  

 

Os discursos envolvendo os MOOC situam-se dentro da tradição epidítica de discurso. 

Eles conduzem à exploração de questões axiológicas e valorativas que transpassam a 
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contemporaneidade e que revelam desejos e demandas, socialmente construídas a respeito do 

binômio - tecnologias e educação - que procuram encontrar nos MOOC suas respostas.  

Discursos epidíticos são discursos elaborados de forma a promover vínculos entre os 

valores admitidos pelo orador e comungados com o auditório. Não são discursos que 

deliberam, definindo sobre algo a ser feito. Não são discursos que provam, demonstrando como 

foi que algo aconteceu. São discursos diretamente relacionados a um auditório. São discursos 

que influenciam o auditório, criando neste uma disposição de agir sobre os MOOC. Cabe à 

análise argumentativa revelar que valores do auditório este orador conseguiu tocar com o seu 

discurso. Com quais valores do auditório o orador conseguiu estabelecer vínculos, com vistas a 

influenciar sua opinião a respeito dos MOOC. 

Nos dizeres de Barreto (2002), 

[...] como reconstrução historicamente situada, não apenas reflete, mas retrata 

o real, também não transparente ou passível de desvelamento. Sua 

materialidade não está restrita aos aspectos fônicos, gráficos ou gestuais, mas 

abrange o cruzamento de aspectos que, embora a extrapolem - como relações 

de forças e sentidos, valores sociais contraditórios -, nela se corporificam. 

Portanto, não pode ser reduzida a função especular (ou espetacular), nem a 

instrumento de comunicação. É lugar de interação, matéria e instrumento do 

trabalho em que sujeitos e linguagens se constituem, produzindo sentidos que 

se inscrevem no processo discursivo de cada formação histórico-social (p.18). 

 

Esta é a finalidade do discurso epidítico, produzir sentidos formando vínculos, 

independentemente de estes vínculos representarem, em seguida, o apoio ou a rejeição de algo 

ou alguém.  

Identificados os gêneros de discursos, é necessário analisar que provas serão utilizadas 

em sua construção; se provas não técnicas ou provas técnicas.  

Segundo Nunes (2004) as provas não técnicas (também conhecidas como inartísticas) já 

estão dadas, sendo específicas da retórica judicial, como exemplo: leis, testemunhos, contratos, 

confissões e juramentos.  

As provas técnicas (provas artísticas) por sua vez, são aquelas elaboradas pelo orador, de 

modo a tornar irrefutável a verdade que está defendendo. São também nomeadas como apelos à 

audiência e residem na credibilidade do orador, a sua imagem pública (ethos), nas emoções 

despertadas no auditório (pathos) e na aparentemente verdade do próprio discurso (logos). As 
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provas técnicas assumem posição de destaque na retórica de Aristóteles e estão organizadas nos 

três livros que compõem a Arte Retórica.  

No Livro I a primeira prova apresentada é o ethos do orador. O ethos do orador é muito 

mais do que a construção de uma imagem pública de ser aparentemente confiável, detentor de 

uma autoridade para falar sobre um assunto, “é, porém, necessário que esta confiança seja 

resultado do discurso e não [somente] de uma opinião prévia sobre o carácter do orador” 

(ARISTÓTELES, 1998, p. 49). Ou seja, o ethos é uma condição técnica e intrínseca do 

processo de persuasão: é o discurso que produz a confiança do auditório. O ethos remonta 

ainda, ao modo de ser do orador, a sua constância no agir, equilibrando razão e emoção, a sua 

própria coerência, a construção de sua imagem pública. 

É da explicitação do ethos que permite situar o relatório “uma avalanche está a caminho: 

a revolução do Ensino Superior à frente”
19

, apresentado pelo IPPR (2013), em um contexto 

mais amplo, o contexto dos discursos dos organismos oficiais.  

Segundo Rizvi e Lingard (2012 apud FREITAS, 2015, p. 12), “os organismos 

internacionais participam diretamente da promoção do imaginário social da economia do 

conhecimento, de modo que fica difícil imaginar economias alternativas”. Ainda segundo os 

autores, este imaginário é sustentado pela ideia de que, no atual estágio de desenvolvimento 

socioeconômico, as atividades produtivas dependem de ciência e tecnologia avançadas.  

Ora, por ciência e tecnologia avançadas tem-se como implícita a noção de que a 

universidade tradicional não é avançada/moderna o suficiente, de modo a dar conta do atual 

estágio de desenvolvimento socioeconômico. Não sendo uma universidade avançada 

representa o mesmo que dizer que ela não está em dia, que é uma universidade ultrapassada.  

Este implícito vem complementar o pressuposto apresentado anteriormente pelo discurso da 

educação quebrada, aprofundando assim, a compreensão deste „ponto de partida‟ em discursos 

posteriores. 

Complementarmente, Moe (2015) alerta que os discursos que se concentram no 

argumento de que a educação está quebrada, visualizam a educação como um sistema que 

precisa de reparos, em contraste com a noção de ser a educação um bem público e, assim; 

                                                 
19

 Este relatório desempenha importante papel na compreensão da retórica desenvolvida nos discursos MOOC. Ele 

é parte integrante do corpus, sua análise será realizada ao longo deste capítulo, uma vez que ele articula uma série 

de argumentos aqui apresentados. Sua versão integral está disponível em anexos. 
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[...] projetada para o melhoramento da comunidade, tanto quanto o 

melhoramento de si mesmo, substituindo-a pela ideia de que a educação é um 

ganho individual para ser fornecido. Essa discussão também pressupõe que, se 

a educação está de alguma forma quebrada, ela precisa ser corrigida. A partir 

desta perspectiva, os MOOC passam a representar a privatização do ensino 

superior e a remoção da instituição da esfera pública e, potencialmente, do 

bem público (p.33). 

 

Os relatórios emitidos pelo IPPR procuram analisar prospectivamente cenários que 

envolvem as políticas de Educação, apresentando construção e projeção de „cenários futuros‟ 

para as universidades, como o relatório de 2013.  

Nestes relatórios os MOOC são tratados como argumentos centrais de um discurso que os 

identifica como sendo instrumentos fundamentais para a reformulação da universidade 

contemporânea, o que levanta questionamentos acerca do tipo de concepção de educação e 

tecnologia que eles professam.  

Aprofundando-se um pouco mais a respeito do IPPR, trata-se de uma instituição dedicada 

a produzir e difundir conhecimentos e estratégias sobre assuntos vitais, sendo considerado 

como o principal think tank (formador de opinião) do Reino Unido.  

Ao ser considerado o mais importante think tank do Reino Unido, está-se apelando para 

um argumento de autoridade, transferindo este status ao logos do relatório.  

Seus autores, Sir Michael Barber, Katelyn Donnelly e Saad Rizvi são os principais 

conselheiros da Pearson, considerada a “maior empresa de educação do mundo, focada em 

ajudar estudantes de todas as idades e em todos os estágios de aprendizado a encontrarem um 

caminho para uma vida plena e a conquistarem seus sonhos” (PEARSON BRASIL, 2018). 

A segunda prova apresentada por Aristóteles se encontra no Livro II e descreve o pathos. 

Pathos significa paixão, intensidade, também significando uma ligação emocional
20

.  

Em Retórica pathos consiste na disposição dos ouvintes, ou seja, nas emoções ou paixões 

suscitadas no auditório por meio do discurso, capaz de provocar empatia, uma ligação 

emocional, reconhecendo-se no outro por identificar em si mesmo igual emoção. O pathos 

pode ser alcançado, por exemplo, por meio de figuras de linguagem, como metáforas e 

                                                 
20

 Heidegger (2009, p. 75 apud EEMEREN, 2017), sugere que em Aristóteles pathos representa muito mais que 

paixão, emoção, insistindo em uma tradução de pathos como „sendo movido‟(p.08), ou seja, uma emoção que 

provoca uma tomada de ação por parte do auditório. 
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analogias dentre outras, e atuam de modo a despertar (amplificar) as emoções adormecidas na 

audiência. Uma boa argumentação implica conhecer o que move ou comove o auditório a que o 

orador se destina, pois os juízos que emitimos variam conforme sentimos tristeza ou alegria, 

amor ou ódio. 

O discurso epidítico é fortemente ancorado no pathos.  

No Livro III, Aristóteles apresenta a terceira prova, o logos, o verbo - a estrutura do 

discurso, resultado da construção do raciocínio lógico do orador. Utiliza elementos indutivos 

ou dedutivos, dentro do uso da razão e do raciocínio, trabalhando esses elementos com 

objetividade.  

O entimema é uma forma de argumento dedutivo que permite no domínio dos discursos 

públicos demonstrar ou provar uma proposição a partir de premissas que são sempre ou quase 

sempre prováveis. Como todos os argumentos, o entimema tem premissas e conclusão, mas 

distingue-se dos outros argumentos e, em particular, dos outros argumentos dedutivos, pelo 

seguinte: é usado em domínios em que as coisas podem ser de forma diferente; é formado a 

partir de poucas premissas (para poder ser acompanhado por um auditório que não está 

habituado a seguir longas cadeias de inferências); tem premissas que, embora sejam aceites 

pelo auditório, são apenas prováveis (ALVARENGA, 2012). 

O raciocínio indutivo utiliza de exemplos e o dedutivo se baseia em proposições de onde 

se podem tirar conclusões expressivas. É o momento também que, conforme o ethos do orador 

são apresentadas as falácias, argumentos logicamente falsos. 

Logos, pathos e ethos são apelos à audiência e cada discurso combina estes apelos, de 

forma equilibrada, ora enfatizando o ethos, ora o pathos ou ora o logos. Tudo dependerá da 

análise que o orador fez e faz de seu auditório no momento de sua argumentação.  

São as provas técnicas, as provas artísticas, aquelas que nos interessa na análise dos 

discursos MOOC. 
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4.3 A Nova Retórica 

 

1958. Segunda metade do Século XX. A Europa se recupera de duas grandes guerras. 

Estados Unidos e a então União Soviética dividem o mundo ao meio, separados pela guerra 

fria. Como resposta aos conflitos o pensamento cartesiano, base dos avanços da ciência e da 

tecnologia apresenta; - Hiroshima e Nagasaki.  

Em assuntos humanos, o grande problema com o conceito cartesiano de razão talvez seja 

o raciocínio segundo o qual, sempre que duas pessoas chegam a decisões opostas sobre o 

mesmo assunto, pelo menos uma delas deve estar errada.  

Não para a Retórica.  

Para a Retórica sempre que duas pessoas chegam a decisões opostas sobre o mesmo 

assunto há sempre espaço para a argumentação.  

A “Nova Retórica é, então, o „discurso do método‟ de uma racionalidade que já não pode 

evitar os debates e deve, portanto, tratá-los e analisar os argumentos que governam as decisões” 

(MEYER, in PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, XX). 

1958 é, também, o ano de publicação do Tratado da Argumentação: a Nova Retórica de 

Perelman e OlbrechtsTyteca. Vinculado à retórica clássica e à dialética gregas o Tratado 

rompe com a concepção de razão e de raciocínios cartesianos, já que a experiência ou dedução 

cartesianas não conseguem apresentar respostas ao "verossímil, ao plausível, ao provável, na 

medida em que este último escapa às certezas do cálculo" (PERELMAN e OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p.03).  

Ao enfatizar a argumentação ante à demonstração, o Tratado compreende os raciocínios 

de toda natureza como argumentos, cujo objetivo é a persuasão do interlocutor pelo diálogo. 

Estes são chamados de silogismos dialéticos, aqueles cujas premissas são apenas prováveis, 

que podem ser aceitas por todos ou apenas por alguns, que não perseguem a unanimidade, 

diferentemente dos silogismos científicos. 

Os silogismos científicos, por sua vez, são formados por raciocínios analíticos, sendo 

suas premissas verdadeiras, suas conclusões também o serão. Os silogismos científicos são 

sempre demonstráveis, replicáveis e universais. Por assim o serem, são impessoais e 
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independem da opinião humana. Assim a demonstração como modo de raciocínio é unilateral e 

se baseia na ideia da evidência a priori como uma característica da razão.  

Partindo de premissas claramente definidas a demonstração se move com rigor lógico 

para uma conclusão que não pode ser contestada, pelo menos enquanto aceitas são as premissas 

e as regras da lógica em uso. Somente o que é claramente demonstrável é considerado como 

verdadeiro, fixo, delimitável e incontestável. Receber o estatuto de „ciência‟ equivaleria 

responder à demanda pela Verdade (COELHO, 2009). 

Como observam Perelman e Olbrechts –Tyteca (2005), esta forma de raciocínio impõe 

sempre uma limitação indevida e injustificada nas nossas faculdades de raciocínio e de provas, 

atrelando a verdade à evidência e a investigação. E complementam ser o monismo 

metodológico, o método demonstrativo – característico dos matemáticos – o único a se seguir 

para alcançar a verdade.  

No entanto,  

[...] o inconveniente das ideologias monistas é de favorecer um reducionismo 

às vezes dificilmente tolerável. Quando elas não conseguem fazer prevalecer 

seus pontos de vista, elas podem justificar em nome de Deus, da razão, da 

verdade, do interesse do Estado ou do partido, o recurso da violência, do uso 

da força na direção dos recalcitrantes (PERELMAN, 1979, p. 2). 

 

Consequentemente, enquanto a demonstração pertence ao domínio do racional, a 

argumentação pertence ao domínio do razoável. Assim, os argumentos dialéticos não são nem 

demonstrativos, nem impessoais, são persuasivos e incidem sobre a opinião, diferenciando-se 

dos analíticos, que incidem sobre a verdade. 

Complementarmente Lemgruber (2015, p. 141) argumenta, 

[...] que fique bem claro que a crítica à razão demonstrativa não é pelo que 

representa em si, formidável criação humana, que garante a exatidão. Entendo 

que a teoria da argumentação combate é o expansionismo dessa razão, como 

se os diversos campos do saber se aperfeiçoassem à medida que se 

formalizassem [como no caso do determinismo tecnológico]. O império 

retórico, título de um livro de Perelman, é o vastíssimo território do que 

escapa à formalização matemática, aos processos dedutivos. É o emaranhado 

da existência humana onde o verossímil não se amolda à lógica binária do 

falso ou verdadeiro. O verossímil não exclui outros pontos de vista, 

condenando-os ao lugar do erro, mas convive com eles, em disputa. Ser 

pluralista, enfim, não é deixar de ter um ponto de vista, mas, como lembra 

Paulo Freire, não tê-lo como absoluto.   
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 Tomando como exemplo o objeto desta pesquisa, discursos fundadores dos MOOC, ao 

analisá-los sob a ótica demonstrativa, estes seriam considerados como fonte de dados, 

mensuráveis, replicáveis e quantificáveis. Quando replicados, estes deveriam reproduzir os 

mesmos resultados, a qualquer tempo e lugar, para serem considerados como dados válidos. 

Sob esta condição as conclusões obtidas a partir daí, seriam universalizadas, transformando-se 

em verdades.  

No entanto, a argumentação/discurso é muito mais do que o objeto empírico que a 

suporta. Discurso/argumentação é mais que o texto. Do texto partimos em busca do discurso.  

Pensar o texto como produto e o discurso/argumentação como processo (BARRETO, 

2009) é entender que o texto-produto é finito, acabado, enquanto que o discurso vai além do 

ponto final. O discurso/argumentação ultrapassa o ponto final do texto. Este é o interesse desta 

investigação, ultrapassar o ponto final dos textos selecionados como dados, como objetos de 

análise.  

Assim, o que nos interessa é ao olhar para estes mesmos dados e procurar compreender 

aquilo que faz com que estes sejam considerados, como „dados já dados‟ mas não revelados. 

Assim os dados que se apresentam nesta pesquisa não são dados, são argumentos. Dados são 

presumivelmente neutros, existem apartados de um contexto e, nenhuma destas condições pode 

ser aplicada a argumentos.  

Argumentos demandam um contexto para fazerem sentido, são culturais e dependem da 

relação desenvolvida entre orador e auditório para que possam refletir significados. 

Argumentos não existem como uma realidade a priori, eles evoluem ao longo do tempo, 

permanecendo em aberto; incorporados às contingências oportunas de condições individuais, 

sociais e históricas. 

Defendendo a ideia de uma racionalidade retórica específica, a Nova Retórica pretende 

mostrar que a retórica pode ser um meio de raciocinar, não só sobre o que é exatamente 

verdadeiro ou falso, mas, mesmo sobre crenças, opiniões ou valores.  

Segundo Corvellec (2008), 

 (...) isso nos traz de volta à Nova Retórica como um projeto político - a 

questão de como negociar socialmente valores. Ao favorecer o raciocinar 
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sobre alegações questionáveis, abre-se a possibilidade de encontrar uma 

alternativa em casos de divergências com o uso de mentiras, manipulação, ou 

de força simplesmente bruta e violência (p.09). 

 

Repensando a racionalidade analítica em termos da razoabilidade, Perelmam e Olbrechts-

Tyteca (2005), assumem a inclinação maior da razão para lidar com valores, organizar 

preferências e tomar decisões e buscam na retórica aristotélica, uma diferente forma de lidar 

com problemas de natureza ética, política, social e científica. A proposta pela Nova Retórica 

reposiciona assim, a lógica argumentativa, dando-lhe a centralidade que antes era ocupada pela 

demonstração e pelos argumentos analíticos. 

Ao admitir a argumentação como princípio, orador e auditório estabelecem um diálogo 

dialético, em que para persuadir é necessário colocar-se um no lugar do outro, emponderando a 

ambos, reconhecendo assim, a sua mútua subjetividade ao estabelecer acordos.  

Esta é, pois, a lógica fundamentada pelo preferível. 

Consequentemente, ao se tratar de valores, a questão já não é, como nas ciências duras, 

descobrir a verdade, mas estabelecer o que é preferível e, para fazê-lo, o método não consiste 

em deduções e induções corretas, mas em todo o gênero de argumentos, por intermédio dos 

quais se visa provocar e ganhar a adesão do auditório às teses que lhe são apresentadas 

(ALVARENGA, 2012).  

Por este motivo, Perelman considerou ser necessário “alargar a noção de razão e, a fim de 

conciliar o pensamento e a ação, à razão teórica e a razão prática, juntar ao estudo da lógica 

formal o estudo dos raciocínios cujo fim é persuadir ou convencer” (NUNES, 2004, p. 30). 

Como consequência desta outra forma de pensar, o papel desempenhado pelos sujeitos na 

argumentação é significativamente alterado. 

Se antes, o paradigma racionalista tentou minimizar (ou até mesmo eliminar) 

considerações pessoais na argumentação, por considerar que estas desviariam da deliberação 

objetiva, dificultando a clareza do raciocínio, Perelman e Tyteca (2005) assumem uma 

perspectiva diferente.  

Sua teoria da argumentação se concentra em como "provocar ou aumentar a adesão dos 

espíritos às teses apresentadas ao seu assentimento" (p. 06) e, este é um processo que não pode 

ocorrer em um espaço despersonalizado, sem os sujeitos.  
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O espaço da argumentação requer a participação de indivíduos que fazem ou respondem 

a argumentos. Este aspecto é repetidamente abordado na TA.  

Nos dizeres de Perelman e Tyteca (2005)  

[...] é por causa das relações que tem com a ação, porque a argumentação não 

se desdobra em um vácuo, mas em uma situação determinada social e 

psicologicamente, que envolve práticamente aqueles que nele participam" 

(p.79), que torna impossível separar "uma afirmação da pessoa da pessoa que 

a coloca" (idem, p.79).  

 

A primeira parte do Tratado – Os Âmbitos da Argumentação é, pois, dedicada à análise 

das formas de interação entre este orador e seu auditório.  

 

4.3.1 Os Sujeitos do Discurso: Orador e Auditório 

 

O orador, que é quem profere o discurso falado ou escrito, deve conhecer mais ou menos 

seu auditório e saber a que tipo de público quer se dirigir. Por auditório entende-se como o 

conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua argumentação, podendo ter uma 

configuração bastante variável.  

O auditório pode ser homogêneo ou heterogêneo ou ainda formado somente pelo próprio 

orador, nos momentos em que este delibera consigo mesmo sobre alguma decisão a ser tomada. 

Pode passar por um interlocutor a quem o orador se dirige em um diálogo, seguindo para um 

grupo particular de pessoas, quando o discurso trata de tema especializado constituindo – se, 

assim, como um auditório de especialistas, até a humanidade inteira, ou, pelo menos, por todos 

os homens adultos e normais, dotados da melhor razão, qualificado como auditório universal.  

Em qualquer caso que se apresente o auditório em Perelman e Tyteca (2005), é sempre 

uma construção do orador e essa construção se dá por meio dos argumentos retóricos.  

Gasevic et al (2014) identificou um elenco expressivo de auditórios aos quais os 

discursos MOOC são dirigidos, são os steakholders
21

.  

                                                 
21

 Stakeholder é uma pessoa ou grupo que possui participação, investimento ou ações e que possui interesse em 

uma determinada empresa ou negócio. Stake significa interesse, participação, risco. Holder  significa aquele que 
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São steakholders, estudantes, pais, professores universitários, potenciais empregadores, 

formuladores de políticas de educação, governos, e fornecedores de tecnologia educacional, 

além das instituições que apoiam estes desenvolvimentos e que se organizam em torno das 

Plataformas MOOC.  

É preciso deixar claro, no entanto, que um mesmo steakholder pode assumir ambos os 

papéis, ora atuando como um orador, ora configurando-se como auditório. Sob esta 

perspectiva, mais uma vez é o contexto que definirá que papel este sujeito desempenhará ao 

longo da argumentação.  

Sob esta perspectiva os discursos MOOC podem ser entendidos como discursos 

polissêmicos e multivogais, que se destinam a auditórios do tipo heterogêneo e diferenciado.  

Sob o viés tecnófilo/tecnocrático, no entanto, tomando-se as tecnologias - como uma 

categoria reificada - estas passam a ser entendidas como um discurso universal, monolítico, que 

se move em direção a um auditório universal. A problematização desta visão de mundo 

passará, assim, pela desuniversalização deste discurso, reconhecendo, de imediato, a 

heterogeneidade do auditório a que ele se dirige.  

Diante do exposto, um dos grandes problemas colocados à frente do orador é descobrir 

quem, de fato, são os seus destinatários, os quais são imprescindíveis para o processo de 

adaptação e construção do discurso. Essa construção do auditório, à luz dos destinatários, não é 

inovação dos nossos tempos, já sendo visualizada em Aristóteles, Cícero e Quintiliano, 

demonstrando estes autores que o conhecimento daqueles a quem se dirige a argumentação é 

uma condição prévia para o desenvolvimento de uma argumentação eficaz (NUNES, 2004).  

O chamamento do contexto promove outro aspecto de distinção entre a Retórica e a Nova 

Retórica.  

                                                                                                                                                           

possui. Stakeholder também pode significar partes interessadas, sendo pessoas ou organizações que podem ser 

afetadas pelos projetos e processos de uma empresa. O termo foi criado por Robert Edward Freeman (1963) e se 

referia à "grupos que sem seu apoio a organização deixaria de existir". Para Freeman, o termo stakeholder possui 

um sentido amplo e outro mais estrito. O primeiro faz referência a todo grupo ou indivíduo que influencia ou é 

influenciado pelo alcance dos objetivos da organização. E no sentido mais estrito, se refere a indivíduos ou grupos 

que a organização depende para sobreviver. O objetivo subjacente que define tal agente stakeholder é ser aquele 

que entrega algum valor a uma pessoa ou organização, mesmo que não seja o único ou principal interessado no 

negócio.                                                                                              

Fonte: http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-classificacao.html.  

Acesso em: 20 Jun 2016. 

 

http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-classificacao.html
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Na Retórica Clássica a interação entre orador e auditório é dada por meio da palavra oral. 

Entendia Aristóteles que esta forma de interação favoreceria ao orador, que poderia estar mais 

atento às reações despertadas em seu auditório, da mesma forma que este auditório também 

poderia ser influenciado pela imagem que ele – orador – projetava. Em outras palavras, que na 

elaboração do discurso o logos (a argumentação, a dimensão da palavra, das figuras de 

linguagem e dos recursos oratórios empregados) era influenciado tanto pelo pathos (emoções 

do público que, com suas crenças, desejos e pressupostos influenciam ao orador e ao seu tipo 

de discurso) quanto pela imagem apresentada pelo orador, pela sua credibilidade, o seu ethos 

(PAULINELLI, 2014).   

Na Nova Retórica, nos dizeres de Perelman e Tyteca (2005) “as preocupações são muito 

mais como as de um lógico desejoso de compreender o mecanismo do pensamento do que as de 

um mestre de eloquência cioso de formar praticantes” (p.07).  

Novamente é o contexto que influencia esta opção; vale lembrar que a segunda metade 

do século XX, momento em que o Tratado foi elaborado, é marcada pela presença da imprensa, 

“daí o meio impresso ser o material por excelência de exame, onde os leitores encarnarão a 

figura do auditório” (LEMGRUBER e OLIVEIRA, 2011, p. 40).  

Esta opção interfere ainda, de forma especial, nas atenções dadas às provas técnicas, 

fazendo com que o discurso passe a ser preponderantemente voltado ao logos. Isso, no entanto, 

não representa dizer que somente o logos faça parte da análise na TA, mas, sim que ethos e 

pathos ao serem traduzidos pela palavra, reforçam o logos.  

Retornando ao relatório Uma avalanche está a caminho: a revolução do Ensino Superior 

à frente (BARBER e SUMMERS, 2013) tomando a metáfora avalanche, por exemplo, ela que 

é logos apela ao nosso pathos, às nossas emoções, para mobilizar nossos sentidos. Não 

sabemos do que temos a temer, mas sabemos que devemos, já que avalanches são imprevisíveis 

e incontroláveis. O medo nos é provocado por meio da metáfora avalanche e, por transferência, 

aquilo que estiver associado a avalanches, ao longo deste relatório, nos conduzirá ao medo.  

Ethos e pathos são assim, articulados por meio do logos, ampliando a adesão dos 

espíritos às teses do orador, de modo que se desencadeie em seu auditório a ação pretendida 

(ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neste uma disposição para a ação, que se 

manifestará no momento oportuno.  
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O reconhecimento da existência deste outro, a quem o orador pretende alcançar com o 

seu discurso é o que torna a racionalidade argumentativa essencialmente diferente da 

racionalidade científica. Nesta são os fatos que condicionam a existência do discurso e não o 

auditório. Isso não quer dizer que, em meio a um discurso especializado como é o científico, 

por exemplo, os códigos de grupo deste auditório possam ser como Perelman e Tyteca (2005 

apud PAULINELLI, 2014, p. 399) esclarecem,  

[...] no caso de um meio especializado, quer se trate de cientistas, de juristas, 

de adeptos de uma ideologia ou de uma religião, é indispensável conhecer o 

conjunto das crenças, das aspirações e das regras sobre o qual existe um 

acordo e em relação ao qual todo o recém-chegado tem de ser iniciado. 

(PERELMAN, 2005, p. 238).  

 

Este „conjunto das crenças, das aspirações e das regras‟ é o que possibilita o 

estabelecimento de uma linguagem em comum entre orador e auditório, sem a qual a adesão à 

argumentação não é possível. Isso representa dizer, novamente, que toda argumentação se 

desenvolve em função do auditório, ao qual ela se dirige e ao qual o orador deve se harmonizar.  

Embora na Nova Retórica alcançar a adesão do auditório seja o seu elemento nuclear, 

Perelman e Olbrechts-Tyteca não elaboram sobre a sua natureza, não se aprofundando, por 

exemplo, em aspectos psicológicos, antropológicos ou sociológicos do que representa esta 

adesão. Somos informados de que a adesão é uma questão de grau e que pode ser forte ou 

fraca. Também nos é dito que ela pode evoluir ao longo do tempo, podendo também ser 

temporária.  

A única coisa que é certa é que se trata de algo que o auditório faz.  

É este último aspecto da adesão que permite a Corvellec (2008) diferenciar a TA de 

outras abordagens argumentativas. Segundo o autor, nestas o foco se direciona ao argumento e 

consideram - o auditório - na melhor das hipóteses, implícito e, na pior das hipóteses, ausente. 

Em contraste com isso, a Nova Retórica reafirma constantemente ser em termos de um 

auditório que a argumentação se desenvolve. 

De forma complementar, vale lembrar que contrariamente à demonstração, na 

argumentação a relação entre orador e auditório não se dá de forma binária, (sim/não, sei/não 

sei, certo/errado). Na argumentação a relação entre orador e auditório tem na adesão deste 

último às teses do primeiro a sua tônica.  
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Sobre o emprego do termo adesão Maneli (2004, apud ALMEIDA JUNIOR, 2009) 

observa que, discutindo esse aspecto da situação retórica de todo argumentador, Perelman faz 

uma escolha feliz de palavras.  

Em vez de escrever aceitação e rejeição de argumentos, ele fala que o argumentador 

procura provocar ou aumentar a adesão da audiência. A adesão nos lembra, melhor do que 

palavras como aceitar e rejeitar, ou aprovar e desaprovar, de que é uma escolha, em vez de um 

compromisso irrevogável, tudo que podemos esperar da argumentação. Somente podemos nos 

comprometer com alguém ou com nós mesmos com o objetivo de provocar determinado grau 

de adesão ou lealdade às ideias. Esse é o trabalho da retórica, não da prova formal e faz parte 

da natureza de toda argumentação. 

 A Nova Retórica poderia, de fato, ser posicionada em torno de uma única questão; - o 

que determina a adesão de um auditório às teses, opiniões ou crenças de um orador? Como 

Perelman e Tyteca (2005) colocam,  

[...] o objeto dessa teoria é o estudo das técnicas discursivas que permitem 

provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam 

ao assentimento. O que caracteriza a adesão dos espíritos é sua intensidade ser 

variável: nada nos obriga a limitar nosso estudo a um grau particular de 

adesão, caracterizado pela evidência, nada nos permite considerar a priori que 

os graus de adesão a uma tese à sua probabilidade são proporcionais, nem 

identificar evidência e verdade (p.05). 

 

Na verdade, somos seres de linguagem, não podemos escapar dos argumentos que nos 

invadem na vida cotidiana. Bons argumentos buscam convencer ou persuadir seus 

interlocutores, mesmo se o que eles estão dizendo seja totalmente errado.  

Um argumento nada mais é do que um elemento de informação, presente em todas as 

interações sociais e, pode persuadir um auditório da coerência da tese que o orador está 

defendendo. Argumentar é tentar, por meio da linguagem, influenciar o interlocutor, dando-lhe 

razões - argumentos - para tal.  

Na verdade, o uso de um argumento não prova necessariamente a verdade da ideia 

defendida, consequentemente, é preciso ser capaz de (re) conhecer tais argumentos, sabendo 

que alguns deles estão apenas tentando nos manipular de uma maneira pouco convincente ou 

nem tanto. 
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4.3.2 A Ressignificação do gênero epidítico na Nova Retórica 

 

A ressignificação do gênero epidítico na Nova Retórica está intimamente relacionada à 

adesão do auditório. Ainda na primeira parte do Tratado, Perelman e Tyteca (2005) retomam as 

noções de gêneros oratórios de Aristóteles e passam a defender outra perspectiva para o 

discurso epidítico. Segundo os autores, este foi por muito tempo reduzido à maneira de 

apresentação dos discursos, como uma forma de exibição performática do orador. Acreditava-

se, até então, que sua finalidade era somente a contemplação do espetáculo oferecido pelo 

orador, em oposição às finalidades práticas, concretas e úteis dos gêneros deliberativo e 

judiciário. Entendia-se que enquanto os ouvintes nos discursos deliberativo e judiciário 

exerceriam o papel de juízes, deliberando sobre ações futuras ou julgando sobre ações 

passadas, os ouvintes do epidítico seriam definidos como simples espectadores do talento do 

orador; talento esse que ofuscaria a centralidade do discurso. 

No entanto, sem a existência de provas, como promover a adesão do auditório? Perelman 

e Tyteca sentindo a necessidade de uma teoria da argumentação na qual valores pudessem ser 

assentidos racionalmente, da mesma forma que os fatos e políticas, reposicionam o gênero 

epidítico, atribuindo a ele papel principal na argumentação, ao relacionar “o que se diz” com “o 

porquê se diz” e “o como se diz”, compreendendo como racional todo tipo de interação 

linguística. Por isso, buscaram pelas razões que levaram os indivíduos a dizerem o que 

disseram no jogo argumentativo, relacionando o „dito‟ com seus possíveis efeitos. Este „dito‟ 

são as provas utilizadas na construção do argumento.  

Assim, se nos discursos deliberativo ou judiciário o objetivo da argumentação é o de 

influenciar e persuadir o auditório, levando-o à ação, no epidítico, seu papel é o de aumentar 

(amplificar) a adesão aos valores e reforçar uma disposição para a ação, ressignificando, pois, a 

concepção espetacular, ou de mera declamação a qual o epidítico se via reduzido. 

Consequentemente o epidítico passa a ocupar o lugar de ato de linguagem, com efeito 

perlocutório, propiciando a adesão a determinados valores, levando-o a alcançar função social 

fundamental na promoção da coesão social.  
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Nos dizeres de Perelman e Tyteca (2005, p.58) “não receando a contradição, nele o 

orador transforma facilmente em valores universais, quando não em verdades eternas, o que, 

graças à unanimidade social, adquiriu consciência” ou seja, “ao exaltar o belo, o bem, a virtude, 

censurando o feio, o mal, o vício, o epidítico passa a alicerçar assim uma comunidade de 

espíritos, revelando quais motivos que a move” (SANTOS, 2017, p. 52).  

Com isso, a estratégia argumentativa da amplificação é típica do discurso epidítico, pois 

além de fortalecer uma comunidade de espíritos, tem como objetivo assegurar a coesão deste 

grupo social, criando uma comunidade de sentimentos em que a “discursivização dos valores 

visa a suscitar uma emoção e a intensificar no ouvinte a disposição para agir.” (BRANDÃO, 

2011, p. 54).  

A amplificação é de amplo uso nos discursos envolvendo os MOOC como estratégia para 

assegurar a coesão do grupo social. A utilização de expressões como, por exemplo, a 

“revolução da educação” (FRIEDMAN, 2013), “uma tecnologia disruptiva e transformadora” 

(CHRISTENSEN, 2013), visam predispor o auditório a uma necessidade de mudança urgente, 

suscitando um sentimento de inevitabilidade, predispondo este auditório a agir. 

Perelman e Tyteca (2005) afirmam ainda ser no epidítico o momento em que “o orador se 

faz educador” (p. 58), pois se presume que ele usufrua tal confiança que, ao contrário de 

qualquer outro, não precisa se adaptar aos seus ouvintes e partir de teses que estes aceitem, mas 

pode se valer de argumentos de caráter didático e que os ouvintes adotam porque “o mestre 

disse” (em apelo, assim ao seu ethos). E complementam, afirmando que o “educador foi 

encarregado por uma comunidade de tornar-se porta voz dos valores reconhecidos por ela” 

(idem p. 59).  

Esta passagem é nuclear a esta pesquisa, pois reforça a importância dos discursos 

proferidos pelos professores que estiveram à frente das iniciativas MOOC, posicionando-os 

como discursos fundantes da retórica MOOC. 

É um elo delicado - este estabelecido - entre orador e auditório.  

Ele se sustenta em valores, valores estes que, encapsulados nos discursos MOOC, 

denunciam que concepções de educação e de tecnologia sustentam tais discursos.  Para 

alcançar este núcleo ideológico é preciso que - orador e auditório - avancem a partir de uma 

base comum, formada por „pontos de acordos‟ que são os pontos de partida para a 
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argumentação. Estes pontos de acordo são também denominados como „pressupostos‟ e são 

discutidos na segunda parte do Tratado - O Ponto de Partida da Argumentação. 

 

4.3.3 O Ponto de Partida da argumentação: premissas e objetos de acordo 

 

Assim como a Educação possui uma dimensão axiológica que explicita diferentes visões 

de Homem e de Mundo (CAMPOS e FERREIRA, 2012) o mesmo se aplica ao discurso, 

consequentemente, diferentes discursos traduzem em seus argumentos respostas diferenciadas 

sobre o tipo de homem/mundo que se pretende anunciar. Disso resulta uma dimensão 

axiológica do discurso, negando sua neutralidade e assumindo-o como um ato político. 

Segundo Dayoub (2004), o movimento argumentativo parte da adesão inicial que o 

auditório estabelece com o orador, rumo a uma outra opinião, aquela que o orador quer 

convencer ou persuadir. Esta adesão é de natureza axiológica, ou seja, dá-se em função de 

valores compartilhados entre os sujeitos do discurso.  

Esse movimento encaminha-se para um acordo entre o discurso do orador e as premissas 

do auditório já que, “como a adesão implica concordância entre as partes, o orador deve 

recorrer aos possíveis objetos de acordo, para neles fixar o ponto de partida da argumentação” 

(idem, p.49).  

Assim para que uma argumentação seja eficaz, é necessário que o orador tenha 

conhecimento prévio de seu auditório. Daí a necessidade em compreender as opiniões, crenças 

e valores deste auditório, ou seja, compreender aquilo que este admite como verdade antes do 

discurso ser iniciado.  

Acordos, por sua vez, podem ser compreendidos como hipóteses que o orador lança mão 

e, diante das quais o orador desenvolverá sua argumentação, ou seja, premissas que o orador 

acredita serem aceitas por seu auditório e que ele escolhe para apoiar sua argumentação.  

A educação está quebrada é um dos principais pontos de partida dos discursos 

envolvendo os MOOC. Este acordo está fundamentado em dois termos – o primeiro; as 

universidades tradicionais não são mais capazes de dotar os alunos com as habilidades 

necessárias para enfrentar os atuais desafios da Sociedade contemporânea (leia-se Sociedade do 
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Conhecimento). O segundo, como que respondendo à demanda estabelecida pelo primeiro, é 

que – agora - existe a tecnologia necessária para consertar a educação, fornecendo assim “uma 

educação de qualidade mundial de forma barata e eficaz para qualquer pessoa do planeta” 

(DEIMANN, 2015, p. 01).  

Neste acordo aglutinam-se às visões instrumentalistas de educação, o alinhamento de 

políticas que apelam para uma educação mais eficiente e eficaz (sem explicitar, de fato, o que 

representa ser eficiente ou eficaz). Nesta forma de aprendizagem, aspectos como autonomia 

(aprender a aprender), iniciativa (empreendedorismo), colaboração, persistência, dentre outros, 

formam o rol das habilidades desejadas aos alunos (as mesmas habilidades desejáveis aos 

heróis do Vale do Silício). 

A tradução da metáfora education is broken também merece à atenção. Nela existem 

espaços para variações que transitam entre a educação está falida à educação está quebrada, 

com defeito, ultrapassada. De uma forma ou de outra, os MOOC se propõem a cumprir os 

diferentes  sentidos assumidos por esta metáfora. 

Se broken for compreendido como „falido‟, os aspectos econômicos e financeiros que 

envolvem a educação ganham centralidade; de um lado, a oferta de educação gratuita (open 

como free) interessando aos participantes dos MOOC e, do outro, a redução de custos para as 

instituições universitárias por meio da escalabilidade dos cursos em massa.   

Todavia, se broken compreender sentidos como educação „ultrapassada e com defeito‟ 

assume a centralidade do discurso os MOOC como solução tecnológica para a educação.  

Daí que um olhar mais atento a estes recortes nos remetem a um território contestado 

entre concepções de educação e imaginários tecnológicos. Neste território, metáforas e 

analogias podem implicar em acordos entre orador e auditório, ou seja, podem conduzir àquilo 

que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) denominam como uma comunhão de espíritos, uma 

comunhão de valores entre os sujeitos do discurso.   

No entanto, quanto menos se conhece o auditório, menos se conhecem os valores e teses 

por ele admitidas, menores são as chances de se estabelecer o acordo. Consequentemente, 

maiores serão as chances de uma argumentação ineficaz, o que dará origem à chamada "petição 

de princípio".   
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Retornando ao slogan a “educação está quebrada” nele tem-se por admitido que é toda a 

educação que está quebrada, no entanto há que se perguntar que educação está quebrada e qual 

é o auditório que está referendando tal afirmação. Por toda a educação está quebrada tem-se 

uma petição de princípio, que peca por generalizar uma tese que é específica.   

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), do princípio ao fim, a análise da argumentação 

versará sobre o que é presumidamente admitido pelo auditório, sendo que os objetos de acordo 

“ora serão os conteúdos das premissas explícitas, ora as ligações particulares utilizadas, ora a 

forma de servir-se dessas ligações (p.73)”. Na TA, os pontos iniciais para uma argumentação 

são embasados em dois tipos de acordos prévios: o acordo sobre o real e o acordo sobre o 

preferível.  

O acordo sobre o real diz respeito ao auditório universal e relaciona-se a tudo o que é 

admitido como fato, verdade ou presunção. O acordo sobre o preferível lida com valores, 

hierarquias e lugares do preferível e está relacionado ao auditório particular.  

Retornando ao acordo proposto pela educação está quebrada, ele que é um acordo 

fundamentado pelo preferível assume - como presunção – estar-se dirigindo a um auditório do 

tipo universal, tornando-se admitido como uma verdade. Cabe à Teoria da Argumentação a 

desuniversalização dos argumentos envolvidos na construção deste acordo. 

 

 a) Acordo sobre o real  

Fatos, verdades e presunções são pontos de partida da argumentação, sem equivalência 

com uma opinião, pois lidam com a realidade. São, portanto, premissas do auditório universal.  

Quando o orador fala para um auditório universal este não dispõe do conhecimento de 

teses admitidas previamente pelos membros de seu auditório. Consequentemente ele parte do 

senso comum, na expectativa de que cada membro deste auditório compartilhe das mesmas 

opiniões. Ele o faz, valendo-se para tanto de objetos de acordo com o campo do real, ou seja, 

fatos, verdades e presunções, que, a princípio, se aplicam a todo o ser dotado de razão. 

Do ponto de vista argumentativo fatos são determinados tipos de dados fundamentados 

na realidade objetiva. São incontroversos, designando o que é comum a vários entes pensantes, 

podendo ser uma premissa comum a todos. São, pelo menos provisoriamente, subtraídos da 
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argumentação, o que significa que a intensidade de sua adesão não tem que ser aumentada, ou 

generalizada, e que esta adesão não tem nenhuma necessidade de justificativa, a “adesão ao 

fato não será, para o indivíduo, senão uma reação subjetiva a algo que se impõe a todos” 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.76).   

Enquanto os fatos são situados no tempo, as verdades referem-se a situações atemporais, 

consideradas não controversas. As verdades são premissas mais abrangentes que os fatos e 

referem-se a enunciações, teorias ou construções mentais. Fatos e verdades são premissas que 

funcionam sob o ponto de vista objetivo. Seus estatutos já se impõem à audiência, portanto, no 

domínio em que se inserem o orador não precisa reforçar a adesão. No entanto, fatos e verdades 

podem deixar de serem premissas assim identificadas, quando são contestados pelo auditório 

(PACHECO, 2006).   

Quanto às presunções, estas remetem ao que é esperado (normal) e ao plausível. As 

presunções, diferentemente dos fatos e das verdades, são premissas que permitem ser 

reforçadas em uma argumentação e “têm função capital, pois constituem o que chamamos de 

„verossímil‟, ou seja, o que todos admitem até prova em contrário” Reboul (2004 apud 

ALMEIDA JUNIOR, 2009, p.119).  Presunções não apresentam a mesma garantia dos fatos e 

das verdades, mas permitem estabelecer uma convicção do que pode ser razoável ou provável.   

 

b) Acordo sobre o preferível     

Se por um lado, discursos voltados a fatos, verdades e presunções enunciam um dizer 

real, valores, hierarquias e lugares, por sua vez, são objetos de acordo fundamentados no 

campo do preferível e se relacionam à adesão de grupos específicos, um auditório particular. 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) concordar com um valor “é admitir que um 

objeto, um ser ou um ideal deve exercer sobre a ação e as disposições à ação uma influência 

determinada, que se pode alegar numa argumentação, sem se considerar, porém, que esse ponto 

de vista se impõe a todos” (p.84). No entanto, em um dado momento, os valores se fazem 

presentes em toda argumentação e acabam tendo a mesma força de fatos ou de verdades 

quando são reconhecidos por um grupo social, quando se encontram “inseridos num sistema de 

crenças, que se pretende valorizar aos olhos de todos” (idem, p.85).  
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Valores influenciam a tomada de decisões e orientam as ações, no entanto, mesmo 

admitidos por diferentes auditórios, eles podem ser percebidos em maior ou menor força, 

formando hierarquias. Neste sentido, segundo os autores “a intensidade da adesão a um valor, 

em comparação com a intensidade com a qual se adere a outro, determina entre esses valores 

uma hierarquia que se deve levar em conta” (p.86).  

Neste sentido, a argumentação apresentada por Boullier (2012) para a construção da onda 

MOOC nos meios de comunicação ganha novo sentido. Segundo o autor, a onda MOOC está 

fundamentada em uma opinion economy, em que valores como prestígio, reputação e imagem 

das universidades da Yve League endossam e legitimam as plataformas MOOC, ao mesmo 

tempo em que ter um de seus cursos transformados em cursos MOOC transferem às 

universidade da Yve prestígio, a reputação e imagem das plataformas MOOC. Estes valores 

são importantes, para este tipo de auditório, para outro auditório, com outra hierarquização de 

valores, a associação entre cursos MOOC e universidades da Yve League pode não ter este 

mesmo tipo de significado. 

Como sintetiza Abreu (2005),  

[...] a maneira como o auditório hierarquiza os seus valores chega a ser, às 

vezes, até mais importante do que os próprios valores em si. Na verdade, o 

que caracteriza um auditório não são os valores que ele admite, mas como ele 

os hierarquiza [...] e, de fato, se dois grupos de pessoas possuem os mesmos 

valores, mas em escalas diferentes, acabam por configurar dois grupos 

diferentes. Consequentemente as hierarquias de valores variam de pessoa para 

pessoa, tanto em função da cultura, das ideologias quanto da própria história 

pessoal” (p.77). 

  

A hierarquia entre valores pode ser de ordem concreta ou abstrata. A hierarquia entre 

valores concretos se refere a seres ou objetos reais, como a superioridade dos homens sobre as 

coisas. A hierarquia entre valores abstratos é centrada na orientação filosófica, política ou 

religiosa do auditório. Por exemplo, o essencialismo trabalha com a ideia do bem acima do útil, 

enquanto o pragmatismo trabalha com o pensamento contrário - o útil acima do bem 

(GARCIA, 2015). 

Concepções diferentes de educação hierarquizam de forma diferenciada seus valores 

fundantes, que por sua vez balizam diferentes visões de homem, de mundo, de sociedade, 

perpassando ainda todo o processo educativo.  
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 Da mesma maneira que os valores são ordenados em hierarquias, estas podem ser 

ordenadas conforme os lugares do preferível. Lugares, tópicos ou topoi são comparáveis às 

presunções no acordo sobre o real. São premissas de ordem geral a partir das quais é possível 

desenvolver uma argumentação. No Tratado são apresentados seis tipos de lugares do 

preferível: quantidade, qualidade, ordem, existência, essência e pessoa. 

No lugar da quantidade, o que está em evidência são as relações quantitativas. Nele se 

caracteriza a supremacia do maior número e da maior duração e estão presentes em 

argumentações mais conservadoras. No Tratado (2005) os autores consideram como lugares da 

quantidade “a preferência concedida ao provável sobre o improvável, ao fácil sobre o difícil, ao 

que há menos risco de nos escapar” (p.99). 

Quando os MOOC são distinguidos de outras iniciativas de EA, em função da sua 

massividade, está-se valorando o lugar da quantidade como argumento. O lugar da quantidade 

sendo preferível ao da qualidade privilegia elementos de escala e acesso ao invés dos aspectos 

pedagógicos da Educação.  

Em contrapartida, no lugar da qualidade, contesta-se a virtude do número, sendo 

valorizado tudo aquilo que é raro, eterno, único, singular. É o que acontece quando os MOOC 

são anunciados oferecendo “os melhores cursos, das melhores universidades, com os melhores 

professores do planeta” (KOLLER, 2012) ou quando eles são oferecidos em sua versão 

premium com “um tutor acompanhando você a cada passo” (COURSERA, 2014).  

Os lugares de qualidade invocam a superioridade do particular sobre o geral, valorizando 

o que é único em sua importância.  Segundo Reboul (2004), na “sociedade de consumo, 

valoriza-se o raro, o precário, o insubstituível. A norma já não é o normal, é o original, até 

mesmo o marginal, o anômalo” (p.166).  

Os lugares da ordem, por sua vez, o anterior é superior ao posterior, uma medalha de 

ouro vale mais que uma de prata, “ora da causa, dos princípios, ora do fim ou do objetivo” 

(PERELMAN E OLBRECHTSTYTECA, 2005, p.105). Nas narrativas hegemônicas, Sebastian 

Thrun e Peter Norvig são costumeiramente apresentados como os „primeiros inventores dos  

MOOC‟ enquanto as iniciativas de Siemens e Dowens são silenciadas. A ideia de ser o 

pioneiro, aquele que primeiro chegou ao mercado, não é somente uma questão de status social, 

cabe ao primeiro definir um padrão, determinando como as pessoas deverão pensar sobre a 
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nova inovação. Aqueles que surgirão em sequência sempre estarão sendo arremetidos ao 

original. É o lugar da ordem estabelecendo o preferível para o auditório. 

O lugar do existente prefere aquilo que já existe. Nas palavras de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005, p.106), “os lugares do existente afirmam a superioridade do que existe, do que é 

atual, do que é real, sobre o possível, o eventual ou o impossível”.  

Já o lugar da essência é aquele que concede “(...) um valor superior aos indivíduos 

enquanto representantes bem caracterizados dessa essência” (idem).  

Por último, o lugar da pessoa, vinculado à sua dignidade, mérito, autonomia, ou seja, o 

que é realizado por iniciativa de uma pessoa é melhor do que é realizado por terceiros.  

Os lugares são, portanto, importantes para a análise dos argumentos desenvolvidos uma 

vez que o orador parte de algum lugar, isto é, de premissas de ordem geral, para construir a sua 

argumentação acerca de um determinado assunto (GARCIA, 2015). 

 

4.3.4 Técnicas Argumentativas 

 

Estabelecidos os objetos de acordo, o orador se vale de técnicas argumentativas para 

persuadir, e a argumentação pode ser categorizada em esquemas. As técnicas argumentativas, 

apresentadas na terceira parte do Tratado, ocupam lugar de destaque na obra e visam provocar 

a adesão dos auditórios às teses que se lhes apresentam. Os argumentos podem se apresentar 

por ligação ou dissociação de ideias, no entanto, como esclarecem os tratadistas;  

“(...) nada impede de considerar um mesmo enunciado como suscetível de 

traduzir vários esquemas que atuariam simultaneamente sobre o espírito de 

diversas pessoas, até mesmo sobre um único ouvinte” (2005, p.212). 

 

i) Processos de ligação são os esquemas que visam à aproximação de elementos distintos, 

estabelecendo vínculos. Estes procuram situar uma ligação entre as premissas do orador e a 

tese apresentada, facilitando “a passagem para a conclusão, da adesão concedida às premissas” 

(DAYOUB, 2004, p. 59). Ao alcançar a transferência para a conclusão da adesão concedida às 

premissas, ocorre a união entre elementos do discurso.  

No Tratado Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) apresentam como definição geral dos 

processos de ligação: 
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[...] por processos de ligação entendemos esquemas que trazem elementos 

separados juntos e nos permitem estabelecer uma unidade entre eles, que visa 

tanto a organizá-los ou pelo avaliá-los, positiva ou negativamente, por meio de 

um outro. (p.113) 

 

Dividem-se em (a) argumentos quase-lógicos, (b) argumentos baseados na estrutura do 

real e (c) argumentos que fundamentam a estrutura do real.  

 

a) Argumentos quase-lógicos   

 

Os argumentos quase-lógicos se aproximam, em sua formatação, ao pensamento formal, 

de natureza lógica ou matemática. Um argumento quase lógico difere, no entanto, de uma 

dedução formal pelo fato de pressupor sempre uma adesão às teses de natureza não-formal, 

sendo estas as únicas que permitem a aplicação do argumento. 

 Para Pessoa (2004),  

“os argumentos quase-lógicos não possuem o mesmo rigor, ou seja, não têm 

valor conclusivo, já que é impossível extirpar da linguagem comum toda a 

ambiguidade e nem podemos remover do argumento a possibilidade de 

múltiplas interpretações”(p.141).  

 

De forma análoga, a cada argumento lógico corresponderá um argumento quase-lógico 

de estrutura semelhante, cuja força persuasiva consistirá justamente na sua proximidade com 

aquele.  

Antes de apresentar as diferentes maneiras pelas quais os argumentos quase-lógicos se 

manifestam, segue a análise de um argumento retórico quase lógico presente de forma 

considerável em artigos da fase inicial da onda MOOC.  

Este parece ser o caso da elaboração de modelos explicativos em torno dos MOOC, como 

o „hype-cycle de Gartner‟, ou dos relatórios fazendo a projeção de “cenários futuros” para a 

Educação, como os do NMC ou ainda, das propostas prescritivas decorrentes das agências 

internacionais como o IPPR, já mencionados anteriormente.  Aliás, o próprio „hype-cycle de 

Gartner‟ é um exemplo importante deste esforço de construção de uma narrativa supostamente 

analítica sobre o futuro dos MOOC.  
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Elaborado por uma empresa de consultoria em tecnologia e marketing
22

 o „hype-cycle’ é 

uma tentativa de modelagem de um comportamento futuro, prospectivo, tal como uma predição 

do futuro, baseada em tentativa e erro, a partir da projeção do ciclo de vida de uma dada 

tecnologia. Autores como Fox (2013), Lohendahl (2013 apud SILVA et al 2014) dentre outros, 

apresentaram o Hype cycle como argumento de suas investigações.  

Segundo Collin ( 2015) a utilização de argumentos como o hype Cycle, se inserem na 

terceira fase correspondente à reapropriação cultural da inovação. Sob uma perspectiva crítica 

de análise deste tipo de apropriação, a projeção (ou discursos premonitórios) pode constituir na 

manifestação de um discurso ideológico caso não seja suportada por uma contextualização, 

porque assim trata-se de  

“uma premonição desencarnada, uma projeção desencarnada de realidades 

sociais e que não possui um quadro de referências que orientem tais previsões. 

A projeção não é ideológica por natureza, mas pode se tornar assim se 

nenhuma contextualização convincente a acompanha. Este é, por exemplo, a 

previsão de que os MOOC removerão/destruirão o ensino superior tradicional 

(p. 128). 

 

Anunciado como um instrumento que “separa os meninos dos grandes jogadores” 

(GARTNER, 2015) em marketing e TI, o  Hype cycle  representa, graficamente, a projeção do 

ciclo de vida dos MOOC, oferecendo uma visão de como ele evoluirá ao longo do tempo. Na 

projeção a seguir a estimativa assumida é por um período de tempo superior a 10 anos, 

conforme pode ser observado na Figura 4 a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Fonte: Gartner Research Methodologies.  

Disponível em: http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp Acesso em: 15 Set 

2015 

http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_process.jsp
http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp
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Figura 4 - Hype Cycle de Gartner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Hype Cycle sugere que cada nova tecnologia passa por cinco fases: a) o gatilho 

Tecnologia (Technology trigger), b) O pico de expectativas exageradas (Peak of inflated 

expectations), c) o Vale da Desilusão (Trough of Disillusionment), d) Inclinação iluminada 

(Slope of enlightenment), e, finalmente, e) o Planalto de produtividade (Plateau of 

productivity). Ao estabelecer estas fases, ele funciona como um elemento preditivo, um 

argumento quase – lógico a semelhança de gráficos e projeções estatísticas. 

Retornando aos argumentos quase-lógicos, de acordo com Castro e Frant (2011) estes  

podem ser: 

• Contradição e compatibilidade 

Na lógica formal, uma contradição simplesmente não é aceita, na argumentação, como há 

ambiguidade na linguagem, o que é estabelecido é uma incompatibilidade, consequentemente, 

não poderemos acusar o discurso de absurdo, mas, no máximo de ridículo, e, mesmo assim, 
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somente se o orador não conseguir escapar através da reinterpretação dos termos (PACHECO, 

2009).  

O argumento por ironia é um exemplo de contradição, nele o orador conta duas histórias 

ao mesmo tempo (GROSS, 2018), a primeira o discurso explícito, e uma outra, o discurso 

velado, quase sempre em tom de depreciação em relação ao anterior. Ironia é como um eco no 

discurso, “essencialmente metarepresentacional” (CARSTON, 2015, p. 79). 

• Identidade total ou parcial 

Na tautologia, o argumento é apresentado como uma definição (identidade). A Regra de 

justiça requer a aplicação de um termo idêntico a seres ou situações associadas em uma mesma 

categoria. Na Relação de reciprocidade, aplica-se o mesmo tratamento a duas situações 

correspondentes (simetria). A Transitividade é aplicada quando as relações são similares 

(NUNES, 2004). 

 • Argumentos que apelam para as relações matemáticas 

A relação da parte com o todo e a inclusão da parte no todo e divisão do todo em suas 

partes: apresentam dois objetos como partes de um mesmo objeto. Argumentos de comparação 

comparam medidas entre dois elementos e apresentam-se como constatação de fato. 

• Relações de frequência 

As probabilidades utilizam cálculos estatísticos que partem de fatos com o propósito de 

chegarem a decorrências destes.  

(b) Argumentos baseados na estrutura do real 

Os argumentos baseados na estrutura do real não se apoiam na racionalidade da lógica e 

da demonstração, como os argumentos quase-lógicos, seu fundamento encontra-se na ligação 

existente entre os diversos elementos da realidade, consequentemente, eles se caracterizam pela 

ligação entre juízos admitidos e aqueles que o orador deseja que o auditório  admita. Segundo 

os tratadistas,  

[...] enquanto os argumentos quase-lógicos têm pretensão a certa validade em 

virtude de seu  aspecto racional, derivado da relação mais ou menos estreita 

existente entre eles e certas fórmulas lógicas ou matemáticas, os argumentos 

fundamentados na estrutura do real valem-se dela para estabelecer uma 
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solidariedade entre juízos admitidos e outros que se procuram promover 

(2005, p.297). 

 

Pacheco (2009) explica que uma vez que admitimos que os elementos do real estejam 

associados entre si, em uma determinada ligação, podemos fundar sobre esta relação uma 

argumentação que permita a ultrapassagem de um elemento ao outro (como no caso do 

determinismo tecnológico). 

Fundamentam-se em crenças, juízos de valor, práticas cotidianas e experiências. São 

desenvolvidos a partir do que o auditório acredita como sendo real “aquilo que é entendido 

pelo auditório como um fato, uma verdade ou uma presunção. No entanto, não estão 

diretamente ligados a descrições objetivas de fatos, mas sim às suas opiniões e pontos de vista” 

(DAYOUB, 2004, p. 61). 

As ligações estabelecidas pelos argumentos quando baseados na estrutura do real podem 

ser compreendidas sob duas perspectivas, ligações de sucessão e ligações de coexistência, 

desempenhando importante papel nesta pesquisa, conforme analisado a seguir.  

As ligações de sucessão fundamentam-se na ideia de que existe um vínculo causal para 

um fenômeno ou acontecimento, dizem respeito à relação de causa e efeito, ligando um 

acontecimento às suas consequências, meio e fim. Já as ligações de coexistência envolvem 

duas realidades de nível desigual, de ordens diferentes, em que uma é a essência e a outra é sua 

respectiva manifestação.  

São as ligações de sucessão que articulam a argumentação daquilo que Chandler (1995, 

sp.) e Leonardi (2008, p. 975) nomeiam como “linguagem determinista”. 

Segundo Leonardi (2008) o discurso determinista cria “uma ideologia de orientação 

lógica para a mudança tecnológica - um discurso de inevitabilidade – que faz a relação 

fundamentalmente indeterminada entre tecnologia e cultura seja percebida como determinada” 

(p. 975). Chandler (1995) complementa que o determinismo tecnológico “em seu viés 

interpretativo faz de uma suposição inexplicável uma constatação que é assumida como auto 

evidente” (sp.). 

Decorre destas duas assertivas a naturalização da linguagem determinista, que passa a ser 

apresentada como um dado não problemático. A linguagem adotada pelos meios de 
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comunicação em relação aos MOOC é fortemente tecnodeterminista (COLLIN, 2015) como, 

por exemplo, na frase: o „impacto‟ das „revoluções tecnológicas‟ como os MOOC, 

„inevitavelmente‟ conduzirá a „efeitos‟ de longo prazo na educação. Tais expressões são do tipo 

„causa e efeito‟ e é a argumentação balizada por ligações de sucessão causa – efeito aquela que 

sustenta uma linguagem determinista.  

Outra característica da linguagem determinista é a sujeitificação da técnica. Os sujeitos 

humanos são excluídos das frases, como nos exemplos: os MOOC transformarão a educação, 

as tecnologias revolucionarão as salas de aula, o power point faz a aula ficar mais ágil. 

Retornando aos argumentos fundados na estrutura do real por sucessão estes são aqueles 

em que buscamos:  

• Causa/efeito: a partir de um evento determinado, procuram aumentar ou diminuir a 

crença na existência de uma causa que o explicaria ou de um efeito que dele resultaria. Desta 

maneira, é desejado que o auditório admita um juízo de valor nele inserido. 

• Argumento pragmático: que atribui o valor de uma tese aos resultados causados por 

sua adoção. 

• Meio/fim: considerar ou não uma conduta como um meio em vista de um fim pode 

acarretar consequências significativas e, portanto, constituir o objeto essencial de uma 

argumentação. 

Os argumentos fundados na estrutura do real por ligações de coexistência envolvem 

realidades de ordens diferentes, sendo uma mais fundamental, a sua essência e, portanto, mais 

explicativa do que a outra, e esta outra, passa a ser a manifestação exterior dessa essência. 

Dentre os argumentos das ligações de coexistência, destacam-se os relativos às pessoas e seus 

atos e o argumento de autoridade. 

É o argumento que procura associar o caráter de uma pessoa a seus atos é aquele que 

fortalece o orador, uma vez que a boa reputação de quem busca a adesão do auditório é, em 

princípio, uma garantia da credibilidade do que será dito. Ato é definido como tudo que emana 

da pessoa: “ações, modos de expressão, reações emotivas, cacoetes involuntários ou juízos” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 339). Localizam-se aqui as argumentações 

baseadas na autoridade, em que o argumento é influenciado pelo prestígio da pessoa citada, o 

seu ethos.  
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Todo orador é examinado pelo auditório, de modo vinculado ao seu discurso. As mesmas 

palavras adquirem outros significados e interpretações, de acordo com o orador que as enuncia. 

A pessoa, em função da posição que ocupa, modifica a recepção e a adesão de quem ouve 

(ALVARENGA, 2012).  

(c) Argumentos que fundamentam a estrutura do real.  

Para Reboul (2004) os argumentos que fundam a estrutura do real não se apoiam na 

estrutura do real: “(...) criam-na; ou pelo menos a completam, fazendo que entre as coisas 

apareçam nexos antes não vistos, não suspeitados” (p.181). Eles generalizam aquilo que é 

aceito a propósito de um caso particular (ser, acontecimento, relação) ou transpõem para outro 

domínio o que é admitido num domínio determinado. Produzem seus efeitos de forma 

semelhante à indução, procurando criar ou completar a estrutura do real, reestruturando certos 

elementos do pensamento em conformidade com esquemas aceitos em outros campos do real. 

Em vez de se apoiarem em experiências, criam novas relações entre as coisas. (CASTRO; 

FRANT, 2011). Para tanto, pode-se utilizar do recurso voltado ao caso particular e do 

raciocínio por analogia. 

Quando recorrem aos casos particulares podem aparecer como: modelos e antimodelos, 

que podem servir de modelo pessoas ou grupos para quem o prestígio valoriza as ações, 

atribuindo às ações o mesmo prestígio do qual a pessoa ou grupo gozam; exemplos, que visam 

a enunciar generalizações ou regras e, às vezes, apenas passar a outros casos particulares; e 

ilustrações, que buscam imprimir vivacidade ao que já está aceito, aumentando a adesão. 

Enquanto o exemplo serve para fundar uma regra, a ilustração tem como objetivo reforçar a 

adesão a uma regra conhecida e admitida. 

As analogias e metáforas são outros esquemas argumentativos que fundam a estrutura do 

real, permitindo o estabelecimento de um precedente, de um modelo, a partir do conhecido. 

São, portanto, “úteis para se estruturar um pensamento, para comunicá-lo a outrem, para um 

alargamento e reenquadramento da percepção que se tem da realidade” (LEMGRUBER, 2009, 

p.155).  

Raciocinar por analogia, Reboul (2004) esclarece “é construir uma estrutura do real que 

permita encontrar e provar uma verdade graças a uma semelhança de relações” (p.185). 

Diferente do argumento de comparação, que é um raciocínio quase-lógico que busca 
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quantificar ou ordenar, a analogia pretende estabelecer relações de semelhança entre dois 

elementos. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) apresentam as analogias como sendo “(...) uma 

similitude de estruturas, cuja fórmula mais genérica seria: A está para B assim como C está 

para D” (p.424).  

O elemento ou conjunto de termos em que está apoiado o raciocínio é denominado de 

foro (C e D), pois apresenta os significados que são familiares e que servem de ligação para 

apresentar e esclarecer o tema (A e B). Tema é aquilo que se quer provar e foro é o que serve 

para provar. Desta forma, enquanto o foro é retirado do domínio sensível, concreto, que pode 

ser verificado, o tema é em geral abstrato (REBOUL, 2004). 

De acordo com Perelman (1987, p.208): 

[...] ninguém contesta o papel heurístico das analogias: quando se trata de 

explorar um domínio desconhecido, de sugerir a idéia daquilo que não é 

cognoscível, um modelo extraído de um domínio conhecido fornece um 

instrumento indispensável para guiar a investigação e a imaginação. 

 

Na analogia, a fusão de elementos do foro com elementos do tema resulta no 

aparecimento de duas figuras de linguagem: a metáfora, quando se comparam elementos de 

diferentes espécies ou gêneros, e as metonímias, em comparações de termos da mesma espécie 

(ALVARENGA, 2012). 

Metáforas e analogias são processos cognitivos que na TA podem assumir função 

argumentativa (visando à adesão e ao convencimento de um auditório). Neste sentido, 

metáforas e analogias passam a encapsular valores, opiniões, modelos de crença e ideologias, 

originando „ditos‟ e „não ditos‟ ao longo do discurso. Quando estes „ditos‟ são analisados, 

camadas e mais camadas de „não ditos‟ são reveladas. 

Retornando ao relatório An Avalanche is Coming: Higher education and the revolution 

ahead (algo como “uma avalanche está a caminho: a revolução do Ensino Superior à frente”), 

este associa os MOOC à imagem de uma avalanche. 

 Dessa associação outros sentidos (não ditos) são incorporados, comunicando um 

pensamento que „diz – sem dizer‟ que os MOOC são uma revolução „natural‟ e „inevitável‟ do 

Ensino Superior.  
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Não está sendo dito que avalanches são forças da natureza, imprevisíveis e 

incontroláveis. Isto está „implícito‟ na própria natureza das avalanches. 

Não está sendo dito que a paisagem por onde elas passam nunca mais será a mesma, 

afinal, pouco ou nada sobra após uma avalanche.  

Não está sendo dito que avalanches acontecem em montanhas altas, cobertas de neve. 

Não está sendo dito que para esta montanha acumular neve suficiente, formando uma 

avalanche, foi preciso que ela ficasse imóvel, quase intocável, por um longo período de tempo.  

E, mais ainda, não está sendo dito que estas montanhas são a representação de um 

modelo de ensino superior que, como tal, ficou intocável e imóvel por muito tempo.  

E, finalmente, não está sendo dito que é este modelo que virá abaixo com a avalanche.  

Mas está sendo dito que os MOOC são como uma avalanche. Logo é razoável admitir 

que eles sejam inevitáveis, como o são as forças da natureza e, que de sua passagem pela 

montanha (ou seja, do Ensino Superior), ela será modificada definitivamente.   

Metáforas e analogias também são utilizadas em relação às tecnologias, construindo 

imaginários. A força dada à metáfora da avalanche, por exemplo, evidência no discurso oficial 

apresentado pelo IPPR uma concepção tecnófila e apocalíptica de tecnologia. Nesta concepção 

a tecnologia é entendida como algo imprevisível, que não pode ser contida, um „evento‟ 

(portanto, único) que, diante de sua força, nada pode ser feito. Ao comparar a tecnologia a uma 

avalanche, naturaliza-se a primeira como se esta tivesse vida própria, descolada da vontade e 

ação humanas, inevitável, como o são as forças da natureza.  Esta forma de argumentar torna 

„plausível‟ admitir que se as tecnologias são como avalanches, elas são inevitáveis. 

Há também as metáforas na Educação (LEMGRUBER, 2009) que encapsulam diferentes 

concepções de Homem e de Mundo. Assim, quando o aluno é considerado tal qual uma tábula 

rasa, uma folha de papel em branco que precisa ser „preenchida‟ de conteúdo, segue-se em 

uma direção diferente daquela, quando ele é considerado, por exemplo, como um „aprendente‟. 

Como tábula rasa este aluno é vazio, ele deverá ser preenchido de conteúdos „passados‟ 

pelo professor que é o detentor do saber, reportando às concepções tradicionais de educação. 

Nestas os conteúdos de ensino são considerados como herança cultural da humanidade a ser 

repassada de geração a geração. São, portanto, verdades absolutas, essenciais.  
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Como „aprendente‟ ele se alinha às concepções de educação liberais, particularmente 

àquelas de fundamentação cognitivista. Nestas o processo de ensino parte, justamente, do 

reconhecimento de que este aluno não é vazio. Ele possui um saber prévio e é sobre este saber, 

funcionando como um „andaime‟, que se desenvolverá a aprendizagem.  

Já nos discursos MOOC, o aluno é chamado de „participante‟, a universidade vira 

„plataforma fornecedora de cursos‟ e, ao concluir um MOOC, este participante recebe uma 

„badge’ 
23

. Metáforas comunicam sentidos, estruturam pensamentos e sintetizam concepções. 

É interessante perceber que, ao mesmo tempo em que se misturam, são as metáforas que 

orientam o pensamento, balizando conceitos.  

Sob esta perspectiva, Lakoff e Johnson (1980) chamam a atenção; - nossos conceitos 

estruturam o modo como percebemos e lidamos com os fatos do mundo, são eles, até mesmo, 

determinantes da forma como nos relacionamos socialmente.  

Assim, as metáforas que criamos,  

[...] podem (re) criar realidades para nós, especialmente realidades sociais. 

Uma metáfora pode, assim, ser um guia para a ação futura. Nestas ações, é 

claro, se encaixa a metáfora. Além disso, estas ações podem reforçar o poder 

da metáfora para tornar a experiência coerente. Neste sentido, metáforas 

podem ser profecias autorrealizáveis (p. 156, tradução nossa).  

 

Em meio aos diferentes discursos envolvendo os MOOC, às metáforas neles inscritas 

carregam em si juízos de valor, que são pessoais, dependem da opinião humana e que escapam 

da análise demonstrativa, da experimentação e da dedução formal. Esta argumentação não pode 

ser demonstrada, comprovada a luz de fatos, dados ou acontecimentos, no entanto, trata-se de 

uma argumentação „verossímil‟, possível de ser aceita. 

Daí decorre que não cabe perguntar se estes discursos são verdadeiros ou falsos. Não 

cabe perguntar se é verdade que uma avalanche está a caminho, menos ainda procurar 

demonstrar se ela produzirá uma revolução no Ensino Superior. Mas se admitirmos que os 

                                                 
23

 Badge, de forma simplificada, pode ser traduzida por „emblema, credencial ou medalha‟, a estrelinha que é dada 

ao aluno por bom desempenho. No entanto representa mais que isso. Um badge  é uma „credencial digital‟ que 

armazena o que seus portadores sabem ou fazem, sendo consideradas como „verdadeiros portais de informação‟ 

(CAREY, 2012).  

file:///C:/Users/Aline/1%20Tese%20de%20doutorado2015/Literatura%20não%20catalogada%20mas%20diretamente%20utilizada/Mostre-me%20seu%20emblema%20-%20The%20New%20York%20Times.pdf
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MOOC e, em última instância - as tecnologias - têm a força de uma avalanche é provável que 

eles possam colocar abaixo as estruturas do Ensino Superior.  

Interessante perceber que, ao mesmo tempo em que se misturam em meio a contextos 

aparentemente específicos, são as metáforas que orientam o pensamento, balizando conceitos, e 

ao “pretenderem impor como verdadeira uma ontologia, uma visão de mundo” (PERELMAN, 

1987, p. 209/210) passam a serem consideradas “metáforas fundamentais, fundantes” 

(rootmetaphors).  

A metáfora presente na frase a educação está quebrada é, assim, uma metáfora 

fundamental e fundante da argumentação desenvolvida em torno dos MOOC. 

Complementarmente, em termos de metáforas fundantes, a própria palavra „MOOC‟ pode ser 

entendia como uma metáfora para a educação digital, conduzindo as demais narrativas desta 

modalidade de educação (EaD, EOL, EA) ao seu apagamento. MOOC passa a ser assim, um 

novo conceito, uma nova „marca‟, que funcionará como padrão de referência - o „padrão 

MOOC‟ de cursos online.  

Perelman (1971) correlaciona as transformações societárias a determinadas metáforas. 

Para o autor, enquanto no pensamento clássico as metáforas espaciais assumem a centralidade 

dos discursos, no pensamento moderno ocorre um deslocamento; - das metáforas espaciais para 

as temporais. Nestas a ideia de „progresso‟ é apresentada como metáfora fundante do 

pensamento moderno.  

Metáforas e analogias também são utilizadas em relação às tecnologias, compondo 

discursos que envolvem espaços, tempos, utopias e distopias, discutidas em capítulos 

anteriores. 

E é aqui que a Teoria da Argumentação vem „desgeneralizar‟ aquilo que foi massificado, 

ii) Os Processos de Dissociação, por sua vez, ocorrem quando uma ideia é dividida em 

partes, evitando-se, consequentemente, uma incompatibilidade no discurso. Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005), assim os descrevem,  

“[...] técnicas de ruptura com objetivo de dissociar, de separar, de desunir 

elementos considerados um todo, ou pelo menos um conjunto solidário dentro 

de um mesmo sistema de pensamento” (p.215).  
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A dissociação de noções promove assim, um remanejamento dos dados conceituais que 

fundamentam a argumentação. Segundo os tratadistas, não se trata de separar elementos 

isolados e sim, de modificar a sua própria estrutura.  

Em oposição às ligações argumentativas expostas acima, que aproximam elementos que 

poderiam, a princípio, ser considerados independentes, a dissociação de noções, abdica o 

reconhecimento da existência de uma ligação, a fim de separar o que é real do que é aparente 

ou enganoso. Ao solucionar incompatibilidades, a dissociação reorganiza as concepções do 

real.  

Para Dayoub (2004) “as dissociações não atuam apenas sobre as noções usadas na 

argumentação. Elas têm atuação sobre o próprio discurso, cujo valor fica condicionado à sua 

eficácia” (p.67). Complementarmente Reboul (2004) pondera que neste caso “trata-se de uma 

ruptura não concreta, pois é o discurso que a cria; onde se via uma realidade, surgem duas, a 

aparente e a verdadeira” (p.189).  

Como técnica a dissociação de noções é apresentada por meio de pares filosóficos, 

partindo do par “aparência-realidade”, onde “aparência” é designado como “termo I” e 

“realidade”, como “termo II”. Consequentemente, “aparência/realidade” é igual a “termo 

I/termo II”.  

O termo I representa o aparente, aquele que se é atual, imediato, que é conhecido 

diretamente, que se apresenta em primeiro lugar. Já o termo II só pode ser compreendido em 

relação ao termo I; sendo ele o resultado de uma dissociação que ocorre sob o termo I, a fim de 

eliminar assim, as incompatibilidades que podem surgir entre aspectos deste último 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 473).  

Ainda segundo os autores, a partir do par filosófico aparência/realidade, surgem vários 

outros pares, tais como: meio/fim, consequência/fato ou princípio, ato/pessoa, 

acidente/essência, ocasião/causa, relativo/absoluto, subjetivo/objetivo, multiplicidade/unidade, 

normal/norma, individual/universal, particular/geral, teoria/prática, linguagem/pensamento e 

letra/espírito. Tal separação é, portanto, comum do pensamento ocidental. 
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5 ANÁLISE ARGUMENTATIVA 

5.1 Abordagem, Lócus, Participantes e Dados da Pesquisa 

 

Ao lidar com valores são reveladas estruturas de pensamento que, se não decidem sobre 

algo, operam influenciando tal decisão, de uma maneira muito mais sutil e eficiente. Outras 

tecnologias voltadas para a educação não apresentaram tamanho interesse do público, assim há 

que se investigar o quê na narrativa MOOC mobilizou tantas instâncias sociais.   

Consequentemente, em virtude da especificidade do objeto de estudo desta investigação, 

privilegiamos a abordagem qualitativa nos dados coletados. O propósito do enfoque qualitativo 

é a especificação, explanação e compreensão do fenômeno com base na perspectiva de seus 

atores. 

Os estudos qualitativos validam novas maneiras de se entender o objeto de estudo, pois o 

enxerga como elemento de uma totalidade epistemológica fundamentada em valores, que se 

desdobram em instrumentos facilitadores do processo investigativo, oferecendo soluções ou 

apontando caminhos para a resolução do problema estudado, de forma a ser possível pensar e 

repensar sobre a realidade que lhe circunda (LIMA, 2001 apud CAMPOS, 2013).  

Nesta pesquisa foram selecionados discursos disponibilizados nas mídias jornalísticas 

digitais, entre os anos de 2011 a 2013. Dada à presença limitada das mídias nacionais 

acompanhando este momento de construção das narrativas de origem dos MOOC, foram 

selecionados discursos em língua inglesa que passaram pelo processo de tradução.  

Em função de sua complementariedade discursiva foram selecionados dois loci para a 

coleta de dados, a saber: 

a) o primeiro lócus é a Plataforma de Entrevistas online TED Talks. 

 

TED - ideias que merecem ser espalhadas é a sigla para Tecnologia, Entretenimento e 

Design. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, dedicada à divulgação de ideias e 

fundada em 1984. Em 2006, com sua entrada no meio digital, ela alcançou significativa 

popularidade, disponibilizando palestras online com no máximo 20 minutos de duração. 
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Diferentes autores, dentre eles Bratton (2013) e Caliendo (2013) apontam ser o palco de 

TED Talks uma nova ágora discursiva. Em sua Missão os organizadores argumentam que “a 

partilha de ideias leva à construção do conhecimento (...) a inspiração desempenha um papel 

fundamental na construção de um mundo melhor para todos” (TED TALKS, 2015).  

Segundo Watson (2014), em TED Talks há a fabricação “de um ethos de expertise 

dentro da cultura pública, em uma forma de subversão discursiva, que empresta ao que é de 

senso comum status de ciência” (p.12). Percebe-se assim, que participar do TED Talks pode 

funcionar como um „argumento de autoridade‟ para aquele que dele participa.  

Foram selecionadas todas as apresentações disponibilizadas pelo canal, envolvendo os 

professores responsáveis pelos primeiros MOOC. 

 Salman Khan da Khan Academy,  

 Peter Norvig de Udacity,  

 Daphene Koller de Coursera,  

 

b) A segunda fonte de dados são artigos publicados na mídia digital envolvendo os 

MOOC entre os anos de 2011 a 2013.  

 

A seleção destes artigos foi orientada em função da importância que assumiram no 

estabelecimento de metáforas e analogias fundamentais, tomando-se por base os resultados de 

pesquisas conduzidas por Deimann (2015), Selwyn, Bulfin, Pangrazio (2015) e Collin e Saffari 

(2015).   

A análise do corpus obedecerá a sua cronologia de lançamento, possibilitando uma 

compreensão mais ampla dos esquemas argumentativos utilizados pelos oradores. 

Tanto as palestras TED quanto os artigos e relatórios que compõem este corpus 

encontram-se disponíveis online e estão transcritos em anexo. 

Cabe lembrar que a análise aqui presente é complementar àquela iniciada no Capítulo 4, 

o que inclui o Relatório An Avalanche is Coming. 

Após definirmos o lócus da pesquisa, seus participantes e os dados coletados, passamos à 

análise dos dados, com base no paradigma teórico-metodológico selecionado para sua 
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interpretação e apresentado anteriormente, de forma mais aprofundada, no Capítulo 4. A Teoria 

da Argumentação, exposta no Tratado da Argumentação de Chaim Perelman e Lucie 

Olbrechts-Tyteca conduzirá assim a análise destes dados. 

 

5.2 A Análise dos argumentos de acordo com o Tratado da Argumentação 

 

A análise dos discursos selecionados para esta investigação foi orientada seguindo a 

ordem cronológica de suas publicações, como ilustrado na Figura 5 a seguir: 

 

Figura 5 – Publicação dos discursos fundantes 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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I. Salman Khan “vamos usar o vídeo para reinventar a educação”. Março de 

2011. 

 

Figura 6 - Salman Khan em TED talks 

 

Fonte: TED Talks   

 

Em Março de 2011 Salman Khan apresentou-se no Ted Talks com a palestra  Let's use 

video to reinvent education. Traduzida em 43 idiomas “vamos usar o vídeo para reinventar a 

educação” já foi visualizada 4.562.604 vezes e nela Khan propõe a reinvenção do processo 

educacional nas escolas americanas modernas por meio do uso de vídeo aulas compartilhadas 

pela web. Ainda segundo o autor, esta reinvenção pode ser aplicada em escala mundial por 

meio da Khan Academy (http://www.khanacademy.org) e seu discurso é destinado à divulgação 

dos principais pontos de sua ideia e sua apresentação ao público.  

Fundada em 2006 a Khan Academy tem por princípio “oferecer uma educação gratuita de 

alta qualidade para todos, em qualquer lugar do mundo” (KhanAcademy, 2017). Para tanto, 

disponibiliza em 36 idiomas um conjunto gratuito de mais de 12.000 vídeo aulas, armazenadas 

no YouTube e no próprio site da Khan (https://www.khanacademy.org/), abrangendo os 

conteúdos de Matemática, Tecnologia da Informação, História, Finanças, Física, Química, 
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Biologia, Astronomia, Arte Pictórica e Economia, para mais de 6 milhões de estudantes nos 

Estados Unidos, Índia, México, África do Sul e América do Sul (KhanAcademy, 2017).  

A Khan Academy é anterior aos MOOC vinculados às plataformas de ensino, no entanto 

apresenta as mesmas características. É „massiva‟ sem limites de inscrições, é aberta (open) 

gratuita e sem a necessidade de comprovação de pré-requisitos, online (online) e no formato de 

cursos. Em determinadas situações, oferece certificação que é reconhecida pelo sistema 

educacional americano.  

Seu público alvo não é formado por estudantes de nível universitário e sim, o chamado 

high scholl, o equivalente ao ensino médio no Brasil. Seu lema “oferecer uma educação 

gratuita de alta qualidade para todos, em qualquer lugar do mundo” (KhanAcademy, 2017) é 

reproduzido nas páginas iniciais dos principais MOOC vinculados às plataformas de ensino, 

como Coursera, Udacity e Edx, fazendo parte também da fala comum dos desenvolvedores 

destes outros empreendimentos.   

O início do discurso de Salman Khan é marcado por um „deslize‟ na edição do vídeo. 

Khan é filmado em um bate-papo informal com o auditório. Neste bate papo ele apresenta 

vídeos utilizados na academia quando „de repente‟ percebe que ele já está sendo transmitido 

online para seu auditório. Um recurso retórico fundamentado no pathos, destinado tanto ao 

auditório ali presente quanto aquele que o assistirá em gravações posteriores. 

O auditório de TED Talks é formado por audiências distintas; um auditório presente no 

momento em que a palestra acontece e outro auditório que assistirá à palestra online. O 

auditório presente no momento real da palestra funciona como um guia orientador de Khan na 

aceitação ou não de seu discurso. Neste movimento a dimensão empática do discurso é 

acionada e, os momentos de interação ali ocorridos nortearão a sua fala.     

A imagem que o orador constrói de si, o seu ethos, exerce influência na aceitação do seu 

discurso pelo auditório. A imagem que o palestrante projeta de si para seu auditório é a imagem 

de quem que não se importa muito com os protocolos de um talk show e, por não se incomodar 

com protocolos se dispõem a ter um bate papo informal com sua plateia.  

Para o auditório que assistirá online ao „deslize‟ de Khan, a visão de um orador em uma 

situação constrangedora atrai nossa humanidade e, neste momento, nos aproxima, uma vez que 

todos nos somos passíveis de cometer erros e deslizes.  
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 No entanto, este deslize não funciona somente como um erro, este deslize tem função 

retórica na medida em que influenciará na construção da imagem que ambos os auditórios têm 

de Khan. Situando este deslize ele ocorreu em um TED talk e os palestrantes convidados para 

um TED talk são pessoas que não se incomodam muito em seguir protocolos, elas „pensam fora 

da caixa‟, são por isso „empreendedoras‟ e „inovadoras‟ a semelhança dos pioneiros de Sillicon 

Valley. 

O erro ou deslize como expressão de insurgência do orador aos protocolos estabelecidos 

passa a ser visto então como algo a ser esperado, mais uma parte da identidade de quem se 

habilita a ser um orador no TED talk.  

A frase de abertura de Khan sugere que a audiência já tem um conhecimento prévio 

significativo a respeito da Academia de Khan, de tal modo que quando ele passa para a 

„abertura oficial‟, ele inicia uma sucessão rápida e aleatória de conteúdos de ensino no formato 

de slides e brinca com o sotaque francês da palavra "montage". Neste momento, mesmo que na 

montage apresentada apareça somente uma sucessão rápida e aleatória de conteúdos de ensino, 

sem ligação entre eles, o auditório aplaude como se tivesse iniciado um show. Esta „montage’ é 

aplaudida, no entanto ela é, de fato, uma sucessão de dados que não estão articulados entre si e, 

talvez por isso mesmo, desperte o humor de quem está vendo.  

Dentre estes dados a apresentação de números e estatísticas sobre a Khan Academy como 

“em 2011, o site abrigou 3200 vídeos que estavam sendo acessados pelos alunos 1 milhão de 

vezes por mês” funcionam de forma a valorizar o ethos do orador como argumento de 

autoridade.  

Khan novamente provoca seu público questionando como „seguir para o próximo nível‟. 

Esta frase constitui em um recurso retórico também utilizado frequentemente pelos demais 

„pioneiros‟ dos MOOC. Para Khan o próximo nível será alcançado por meio da alteração da 

forma de ensinar e aprender, mas isso é ainda deixado em suspenso. Khan muda abruptamente 

de assunto, narrando narra como ele passou de um investidor da bolsa de valores a um 

educador online, despertando mais uma vez o pathos de sua audiência.  

Frases como „usar a tecnologia para humanizar a sala de aula‟, „usar os vídeos para 

promover a interação entre os alunos‟, „usar a tecnologia para liberar o tempo de aula‟ são 

expressões continuamente repetidas e que podem ser entendidas como uma linguagem 
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tecnodeterminista, na qual o vídeo passa a ser o sujeito, ele é e ele faz, independentemente do 

professor e de sua metodologia. 

Se o seu viés tecnófilo pode ser percebido de forma clara, o mesmo não pode ser dito de 

sua concepção de educação. Com frases indicando que a reinvenção da sala de aula é o aluno 

„repetir mil vezes o mesmo exercício até alcançar a perfeição‟ deixam em dúvida o que ele 

considera como aprendizagem e que diferença ele estabelece entre aprendizagem e 

memorização.  

A partir dos cinco minutos de apresentação Khan passa a explicitar sua concepção de 

educação por meio daquilo que ele nomeia como “sala de aula invertida”: (...) eu comecei a 

receber cartas de professores [...] dizendo: "Nós usamos seus vídeos para mudar a aula. Você 

deu as explicações e, agora o que eu faço é passar os vídeos das aulas como lição de casa e o 

que costumava ser lição de casa, agora os alunos estão fazendo na sala de aula."  

A „sala de aula invertida‟ é outro nome dado àquilo que já existe como metodologia de 

ensino, a prática de se estudar aquilo que será aprendido antes da aula. Além de rebatizar o já 

conhecido Khan desloca para a periferia do processo de ensino o papel do professor, 

reposicionando a tecnologia como elemento central de sua concepção de educação, como pode 

ser observado em 6:21: “ao mudar o formato padrão de dar aula (a tecnologia) permite aos 

alunos estudarem sua matéria em seu próprio ritmo em casa, permitindo que estes façam sua 

lição em sala de aula, com o professor ao seu redor, fazendo com que os colegas realmente 

interajam entre si, assim, esses professores usaram a tecnologia para humanizar a sala de aula” 

(grifo nosso). Percebe-se desta maneira que a humanização da sala de aula para Khan, não é 

resultado da conduta do professor, e, sim, da utilização de meios tecnológicos.  

Em 7:27 Khan vai mais além na descrição daquilo que ele considera um novo paradigma 

para a educação: “o paradigma aqui é, nós vamos gerar tantas questões forem necessárias até 

que você entenda o conceito, até você dar 10 respostas certas seguidas.  E os vídeos da Khan 

Academy estão aí. Você tem dicas e os passos para aquele problema, se você não souber como 

resolvê-lo. Mas o paradigma aqui, parece como uma coisa bem simples: 10 exercícios bem 

feitos seguidos, você segue em frente.  

Segundo Chen (2012) a abordagem processual baseada em regras e a repetição 

continuada de exercícios defendida por Khan (2012) não encoraja aos estudantes pensar 



98 

 

criticamente. Elas tendem a ser mais sobre dar regras aos alunos e pedir-lhes para praticar estas 

regras, em oposição à resolução de problemas propriamente ditos. 

Em 17:00 Khan encerra sua apresentação com a entrada repentina de Bill Gates no palco. 

Gates não é apresentado, ele simplesmente „aparece‟ como se fosse óbvio que todos ali o 

conhecessem, afinal ele é Bill Gates. Trata-se de um apelo ao ethos, Gates como argumento de 

autoridade, reforça a imagem pública de que Khan está qualificado para apresentar sobre o 

assunto em particular, a educação, por mais contraditório que isso possa parecer, já que ambos 

não são educadores e, sim, promotores do uso de tecnologias como forma de educação. 
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II. Uma sala de aula para 100.000 alunos. Peter Norvig, Fevereiro de 2012. 

 

 

Figura 7 - Peter Norvig em TED talks 

Fonte: TED Talks   

 

Em Fevereiro de 2012, Peter Norvig apresentou-se nas conversas TED com a palestra - 

The 100,000-student classroom. Traduzido em 43 idiomas, Norvig alcançou quase que 

imediatamente a marca de 1.038.855 visualizações de sua palestra
24

.   

Esta, no entanto, não foi a primeira vez que a temática Educação e Tecnologias chegou 

aos palcos de Ted. Em Março de 2011 Salman Khan, esteve em TED com a palestra Let's use 

video to reinvent education (analisada anteriormente), consequentemente, quando Norvig se 

apresentou a associação entre educação e tecnologias/internet não era assunto totalmente 

desconhecido o auditório de TED Talks. 

A narrativa que Norvig apresenta estabeleceu-se como a narrativa hegemônica 

envolvendo os MOOC subsumindo outros discursos a respeito da temática. Em 2011, Norvig, 

um professor da Universidade de Stanford e Sebastian Turn - executivo do Google cientistas de 

computação de Stanford, lançaram um curso online, gratuito sobre Inteligência Artificial (IA). 

Participaram deste curso 160 mil estudantes de todo o mundo, este dado trouxe uma 

                                                 
24

 A popularidade alcançada por esta palestra, no entanto, não persistiu. Atualmente o número de visualizações 

(2018) está em torno de 1.094.108 acessos. 
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publicidade inédita ao ensino superior, fazendo com que ele alcançasse as primeiras páginas 

dos principais jornais internacionais. IA foi considerado o primeiro MOOC da história e Norvig 

e Turn passaram a ser chamados como “pais dos MOOC”, os “pioneiros” (FRIEDMAN, T., 

2013), seus inventores. Todas estas metáforas ajudaram a compor a imagem pública de Norvig, 

o seu ethos, mas estas não são as únicas. 

Outro aspecto que colabora para a construção de seu ethos decorre de sua aparição, 

propriamente dita, em um TED Talks. Ao fazê-lo Norvig traz para si características de um 

discurso maior, o discurso de TED. Assim ao “inventor”, “pioneiro” e “pai dos MOOC”, se 

alinham imagens de um sujeito inovador e empreendedor, cuja invenção é capaz de 

“transformar o mundo em um mundo melhor” (TED 2013). 

As metáforas associadas à sua imagem (inventor, pioneiro, pai, inovador e 

empreendedor) podem influenciar na aceitação de seu discurso pelo auditório, no entanto, a 

dimensão empática do discurso não se encerra aí. Ao contrário, ela é continuamente construída 

e reconstruída ao longo da argumentação, se prestando como um guia para Norvig da aceitação 

do seu discurso pelo auditório presente no TED.  

Chama a atenção na construção da imagem de Norvig, a forma como ele se veste e se 

porta no palco. Uma forma de se vestir „descolada‟ e descontraída que personifica uma visão de 

mundo não convencional típica do universo de Silicon Valley.   

Norvig inicia seu discurso com um slogan “somos todos aprendizes e mestres”. Como 

elemento argumentativo o slogan é utilizado pelo orador para criar ou confirmar um sentido de 

comunhão, de parceria com o auditório. Ao dizer que “somos todos aprendizes e mestres” 

(everyone is both a learner and a teacher) ele propõe que, naquele momento, o auditório ali 

presente se coloque na condição de ser um aprendiz (daquilo que ele tem a dizer), para depois 

todos serem também mestres, assim como ele é agora.  

Em um jogo de imagens dele como aprendiz e mestre, Norvig apela para o pathos do 

auditório ao trazer uma foto dele quando criança sendo ensinado pela sua mãe. Este apelo às 

origens familiares é encontrado em todos as palestras TED aqui analisadas. 
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Figura 8 – Peter Norvig aprendiz 

 

 

 

 

 

Fonte: TED Talks   

No parágrafo seguinte Norvig se coloca como professor que está se „divertindo‟ ao dar 

uma aula em Stanford para 200 alunos, quando de repente ele percebe que ensina algo que é 

„moderno e avançado‟ usando uma tecnologia „antiga e ultrapassada‟. 

 

Figura 9 – Peter Norvig como professor 

 

 

Fonte: TED Talks   
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Norvig refere-se aos conteúdos de ensino como sendo „moderno e avançado‟ em 

oposição a uma concepção de educação „antiga e ultrapassada‟, em uma condição 

argumentativa que ao alinhar contrários reforça o valor da argumentação.  

Na sequência Norvig apela ao pathos do seu auditório por meio do humor. Ele utiliza 

uma imagem da Universidade de Bologna no século XIV e compara a tecnologia por ele usada 

em sua aula, à tecnologia usada no século XIV e termina sua fala chamando a atenção para “o 

cara sentado lá atrás, dormindo em sua cadeira no meio da aula exatamente como nos dias de 

hoje”. 

Figura 10 – Universidade de Bologna século XIV 

Fonte: TED Talks   

 

A partir de 0:28 Norvig passa a apresentar sua concepção de educação. De forma não 

muito clara, ele mistura metodologia de ensino (aula oral expositiva) e meios de ensino 

(livro/power point) com concepção pedagógica. Ele associa a presença de um livro-texto e de 

um professor no centro da sala a uma concepção de educação tradicional e esta, a uma forma 

antiquada e atrasada de Educação (como a reproduzida na figura anterior). Ali ele reduz todo o 

processo de ensino, toda a Educação aos métodos, às técnicas e aos procedimentos.  
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Ele faz do livro (que é um meio de ensino) o símbolo de uma concepção de educação 

„antiga e ultrapassada‟ e salta para a conclusão de que se a tecnologia não é avançada, a 

educação também não será moderna. Aqui ele apresenta o objeto de acordo com o seu 

auditório, a crença de que a solução para a Educação é uma solução tecnológica. 

Importante destacar o simbolismo que o meio „livro‟ passou a assumir como objeto de 

eleição abordagens centralizadas na transmissão de informações e calcadas em concepções de 

educação tradicional e „bancária‟ (FREIRE, 2005). Em tais abordagens, o conhecimento, 

representado pelos conteúdos de ensino, é considerado herança cultural a ser transmitida aos 

indivíduos pela Educação formal. Adquirindo o status de „verdade única e definitiva‟, os 

conteúdos assumem a centralidade do processo ensino-aprendizagem, deslocando para uma 

posição periférica o professor e o aluno.  

Esta concepção hegemônica do conhecimento perpassa visões do processo de ensino 

aprendizagem em que os conteúdos de ensino são apresentados como um pacote de dados 

„pronto e acabado‟. Nestas visões o „moderno‟ que Norvig que refere e que adiante ele ilustra 

como resultado de sua abordagem „avançada‟ dos conteúdos de ensino por ele elaborados faz 

com que estes materiais de ensino se pareçam a transposição direta do material impresso para o 

ambiente virtual. Quando recebem algum tipo de tratamento, como a inserção de imagens, 

vídeos, a construção em hipertextos, o sentido desta prática é basicamente estático, 

distanciando-se da promoção de uma atitude reflexiva por parte do seu „leitor/educando‟.  

Esta questão nos remete a análise de Moraes (1999 apud CAMPOS 2013) quando, 

dependendo da abordagem utilizada, poderíamos estar diante da otimização do péssimo (a 

manutenção do status quo, a repetição da alienação e da incompetência, a ênfase na 

fragmentação, decorrente da visão mecanicista), o que perpetua o velho ensino, com base numa 

visão tecnológica visualmente mais bonita e agradável, mas politicamente incorreta e vazia. 

A associação entre a metáfora do livro e a prática educacional é finalizada com o uso de 

uma ironia. Por meio de uma ironia “de fato, eu uso basicamente a mesma tecnologia que esta 

turma do século 14. Observe o livro texto, o sábio no púlpito, e o rapaz dormindo lá atrás. 

Exatamente como nos dias de hoje” ele critica os métodos atuais da universidade tradicional.  

Ao desqualificar a prática (aula tradicional) desqualifica também o autor da prática, os 

professores tradicionais, e apela para o humor na cena do aluno dormindo ao fundo da sala 

exatamente como nos dias de hoje.  Esta ironia funciona em termos retóricos como forma de 
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estabelecer empatia com seu público, o que pode ser observada pela reação de risos.  Este 

recurso é utilizado em treze outras passagens, o que demonstra também o forte apelo ao pathos. 

No entanto, a teoria e a prática de Norvig são contraditórias, como pode ser percebido na 

sequência de sua fala. Em 1:33 a imagem por ele utilizada para ilustrar como ele desenvolveu o 

curso de IA  é a dele sendo filmado de forma rudimentar, escrevendo sobre uma folha de papel 

um exercício.  

 

Figura 11- Norvig produzindo os conteúdos de ensino para o curso de IA 

 

 

Fonte: TED Talks   

A concepção de interatividade apresentada por Norvig é outro aspecto que ilustra a sua 

crença na tecnologia como agente transformador da prática pedagógica. Para ele, interatividade 

é uma característica a priori do meio digital e não o resultado de uma concepção de educação, 

como pode ser visto no trecho a seguir: 

“2:07 A partir da Khan Academy, verificamos que vídeos de 10 minutos de duração 

funcionavam muito melhor em um formato de tela pequeno do que gravações de uma hora de 

aula. Decidimos partir para algo ainda mais curto e mais interativo. Nosso vídeo normal é de 
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dois minutos, às vezes é mais curto, nunca mais do que seis e depois fazemos uma pausa para 

uma questão, para que pareça uma aula individual (grifo nosso). Aqui, estou explicando como 

um computador usa a gramática inglesa para analisar frases e aqui há uma pausa e o aluno tem 

que refletir, entender o que está acontecendo e marcar as quadrículas corretas antes de 

continuar. 

 

Figura 12 – Exemplo de questão „interativa‟ 

 

 

Fonte: TED Talks   

 

Nesta fala Norvig condiciona a interatividade como sendo resultado direto do tempo de 

duração de uma gravação, do tamanho de tela e do formato do vídeo. Para Norvig a tecnologia 

é tão responsável pela interatividade que ela possibilita até mesmo que ele dê pausa no vídeo 

“para que pareça uma aula individual”. 

Dois outros aspectos chamam a atenção no discurso de Norvig; o primeiro é a 

renomeação de práticas pedagógicas já consagradas por outros nomes, como no caso da 

introdução de expressões como „sala de aula invertida‟, „avaliação pelos pares‟ e „tutoria‟ e o 

segundo, o desconhecimento da Educação como campo de saberes multidisciplinares.  

Norvig faz alusão a outros „pioneiros‟ como únicas fontes de referência para a Educação, 

ignorando a existência de toda uma tradição pedagógica anterior, como citado em 04:15: “com 

Daphne Koller e Andrew Ng, aprendemos o conceito de "virar" a sala de aula, com isso os 
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alunos passam a assistir os vídeos antes das aulas e depois eles se reúnem para discuti-los. Com 

Eric Mazur, aprendi sobre instrução através dos pares, os colegas podem ser os melhores 

professores porque eles se lembram como é não entender [...] e, finalmente, com 'Teach for 

America', aprendi que uma aula não é fundamentalmente sobre informação (mas sobre) 

motivação e determinação”.  

Ao ignorar a existência de um campo de saberes prévios envolvendo a educação, autores 

como Carlo (2015) e Moe (2015) questionam que tipo de autoridade cientistas da computação 

como Norvig, Thurn e Koller têm para definir o futuro da educação.  

Vale destacar o trecho final da fala de Norvig: “5:33 - Quanto a mim, a parte mais 

emocionante disso tudo são os dados que estamos coletando. Estamos coletando milhares de 

interações por aluno em cada turma, bilhões de interações no total. Vamos analisar tudo isso e 

o que aprendermos a partir daí, dos experimentos que fizermos, aí então virá a verdadeira 

revolução na educação. E todos poderão ver os resultados de uma nova geração de alunos 

notáveis”.  

A argumentação aqui presente é também encontrada nos discursos de Khan (2011) e 

Koller (2012). Watters (2013), no entanto, questiona a máxima por detrás destas falas, a de que 

“dados são o novo petróleo” e que sua coleta ao longo do processo de ensino represente o 

principal momento desta “verdadeira revolução na educação” (NORVIG, 2012).  

Segundo Watters (2013), os defensores da aprendizagem por meio de dados alegam ser 

esta a oportunidade de fazer do sistema escolar algo muito mais “personalizado, mais 

responsivo, mais eficiente e com melhores resultados, com pontuações mais altas nos testes e 

nas taxas de conclusão de cursos” (sp.), no entanto, cabe aqui questionar o que fundamenta a 

assertiva de que dados coletados em massa tornarão o ensino mais personalizado? Na 

contramão de um ensino mais personalizado, o que se tem, segundo a autora, é uma ênfase 

crescente na padronização, com testes padronizados aplicados coletivamente e corrigidos por 

meio de softwares que se prestam, além de avaliar os alunos, também avaliar o desempenho de 

professores. 

Ainda para a autora, outras questões devem ser postas envolvendo a aprendizagem 

baseada em coleta de dados, como aquelas referentes à privacidade, a venda de dados para 

empresas comerciais, para futuros empregadores, a vigilância individual e o enquadramento 

social.  
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Os dois próximos discursos são artigos publicados em sequência pelo The New York 

Times, em Maio de 2012. Em menos de duas semanas eles mobilizaram mais de 600 

comentários e, em pesquisa realizada por Bozkurt, Akgün-Özbek e Zawacki-Richter (2017), 

revisando 362 artigos empíricos publicados em revistas revisadas por pares de 2008 a 2015, 

ambos estão presentes em um significativo número de artigos acadêmicos (frequência de 

citação acima de 22 artigos revisados pelos pares).  

 

III. O tsunami do campus. David Brooks, Maio de 2012. 

Este artigo inaugura a utilização, por parte da grande mídia, de uma sequência de 

metáforas associando os MOOC a fenômenos/desastres da natureza, impactos 

bruscos/disruptivos, e seus derivados: interrupção, perturbação, tsunami, avalanches, impacto.  

Segundo Carey (2014) é uma retórica de ruptura - uma linguagem de pânico e medo que 

propõe a substituição da metáfora „progresso‟, que Perelman (2005) identificou como sendo a 

metáfora fundante da modernidade, por inovação e, consequentemente, a perda dos ideais 

iluministas da modernidade, incluindo dentre estes ideais, a educação de nível superior pública 

para todos. 

 Em The Innovator's Dilemma, Christensen (1997) comparou a teoria da inovação 

disruptiva com uma teoria da natureza: a teoria da evolução e com isso fundamentou a 

concorrência atávica “se uma empresa estabelecida não perturbar, ela falhará, e se falhar, deve 

ser porque não interrompeu (p.33). The Innovator's Dilemma segui-se The Innovative 

University (2011) e, segundo Carey (2014) foi um dos elementos que contribuiu para este 

cenário metafórico que acompanhou os MOOC em 2012.   

Tais metáforas posicionam os MOOC como agentes de mudanças (SELWYN, BULFIN e 

PANGRAZIO, 2015), mas não de “progresso”. O progresso pressupõe uma continuidade 

histórica, que a EaD apresenta e que Collin (2015) identificou como processo de apropriação 

social de uma inovação técnica. 

Isso não é o caso de metáforas associadas a desastres da natureza, que nos conduzem ao 

imobilismo e fatalismo. Pouco podemos fazer diante de um tsunami, as metáforas da natureza 

nas paralisam. 



108 

 

Na sequência este artigo torna a lidar com rompimentos, não mais de ordem natural, mas, 

sim, de épocas sociais. Ele contrapõe o antigo ao novo, distinguindo a Educação online (um 

experimento interessante, mas antigo) dos MOOC das universidades de elite.   

Ao diferenciar o antigo do novo, ele apresenta o novo como o futuro do ensino superior 

americano. Não importa se a pequena universidade de Phoenix lida com a educação online há 

mais de 15 anos. É educação online. Não é um MOOC. 

Aliás, ele nem fala em MOOC e, sim, em Harvard, Stanford, MIT, Pen, Princeton, 

Coursera. Assim ele se distancia da educação online de Phoenix e se aproxima das 

universidades presencias, não de qualquer universidade presencial é preciso esclarecer, mas 

sim as universidades Yve.  

É uma argumentação, desta maneira, fundamentada em objetos de acordo localizados no 

preferível – valores – que foram identificados por Boullier (2012) em sua análise da bolha 

MOOC. Prestígio, reputação e imagem são argumentos hierarquizados em um nível superior à 

experiência concreta que outras universidades têm em educação online. 
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IV. Venha a Revolução. Thomas L. Friedman, Maio de 2012.  

Em “Venha a Revolução” Friedman (2013) anunciou em sua coluna a chegada das 

plataformas Coursera e Udacity como uma revolução que atinge as Universidades. Da mesma 

forma que Brooks, não citou os MOOC. Mesmo não fazendo menção a estas plataformas como 

sendo plataformas MOOC, a associação de suas imagens à metáfora „revolução‟ nos remeteria 

a ideia de mudança, de novidade.  

Apelando ao Pathos, a mobilização de sentidos que estes pensamentos - que não são ditos 

- poderiam gerar, conduziriam a produção de sensações de expectativa e sentimentos de 

esperança e isso (a esperança) influencia na maneira como tais plataformas seriam recebidas 

pelo público.   

No entanto, a associação da ideia de „revolução‟ como sendo algo desejável é uma 

associação situada, direcionada a um dado contexto e a um público específico. Considerar 

Coursera e Udacity como uma revolução desejável é fruto de um acordo prévio estabelecido 

entre orador e auditório.  

Este acordo parte do princípio (não dito, mas acordado entre os sujeitos) que as 

universidades são antiquadas e arcaicas, precisando de renovação, uma revolução. Este 

auditório transfere às plataformas o desejo de renovação, como se estas fossem revoluções e 

revoluções do tipo „desejável‟ para as universidades.  

Em outros contextos, para outros auditórios, com outros valores, o ponto de partida desta 

argumentação - que as universidades são antiquadas e arcaicas - pode ser questionado e não 

considerado válido. A metáfora „revolução‟ poderia suscitar, por exemplo, a imagem de uma 

ruptura violenta, e sua associação a Coursera e Udacity poderia trazer à tona outros sentidos, 

como os de recusa ou medo, o que originaria em um erro de argumentação, uma petição de 

princípio. 

 A metáfora „revolução‟ continuaria funcionando como um argumento de natureza 

retórica, ou seja, como elemento presente em um discurso que predispõem o auditório a uma 

ação, no entanto, esta ação poderia ser a de recusa; recusa em considerar a universidade arcaica 

e antiquada e, consequentemente, recusa à identificação de Coursera e Udacity como sendo, 

por isso, necessárias.  
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V. A quinta análise é a da palestra de Daphene Koller – O que estamos 

aprendendo com a educação online, em Agosto de 2012 no TED Talks.  

 

Figura 13- Daphene Koller em TED talks 

 

Fonte: TED Talks   

 

Daphne Koller iniciou sua fala apelando ao pathos de seu auditório, procurando provocar 

a empatia deste, ao narrar de forma breve suas origens familiares e, condicionando a estas, o 

seu sucesso acadêmico.  

Em seguida faz um corte abrupto, e muda de cena, mostrando uma foto do interior da 

África em que se destaca uma multidão aguardando para poder entrar em um estádio de futebol 

e participar de um sorteio de vagas para a universidade. Quando os portões foram abertos, a 

multidão ficou descontrolada, 20 pessoas ficaram feridas, Koller termina este slide dizendo: 

“(...) uma mulher morreu. Era uma mãe que deu sua vida tentando para um futuro melhor para 

o filho”.   
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Figura 14 – Slide apresentado por Koller retratando o tumulto em Joanesburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TED Talks 

Bates (2012, sp.), no entanto, critica a falta de contextualização e rigor histórico no 

exemplo dado por Koller. Segundo o autor, há de fato uma falta “desesperada” de vagas 

universitárias convencionais na África do Sul, no entanto, a África do Sul  

“tem provavelmente a mais antiga universidade de ensino à distância e aberta 

do mundo, a UNISA, atualmente com mais de 160.000 estudantes e, o simples 

fato de proporcionar crédito para o aprendizado online aberto nos EUA não 

resolverá os problemas de acesso da África do Sul (especialmente porque a 

maioria dos que buscam vagas em universidades não tem acesso à Internet em 

casa)”. 

 

Losh (2017), vai mais além, e chama a atenção para a identificação do evangelismo 

secular como característica fundamental de uma retórica tecnocentrada que acompanha as 

falas, particularmente, dos CEOs de EDX e Coursera. Segundo a autora, esta postura vem ao 

encontro de uma forma de neocoloniasmo digital, à “semelhança dos missionários acadêmicos 

do final do século XIX” (p. 221). 

Retornando a fala de Koller, logo em seguida ela muda rapidamente para a descrição do 

lançamento de sucesso de Coursera, cuja primeira divulgação de um de seus cursos atingiu a 

mais de 100 mil participantes.   

Em 04:43 Koller usa de hipérboles, gráficos, números e estatísticas, como argumento de 

autoridade, uma forma de corroborar o sucesso de Coursera, “desde que inauguramos o site em 
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fevereiro, tivemos 640.000 alunos de 190 países. Temos 1,5 milhão de inscrições, 6 milhões de 

testes nas 15 versões já lançadas , e 14 milhões de visualizações de vídeos.” 

Figura 15 – Coursera em números 

 

 

 

 

Fonte: TED Talks 

 

Fonte: TED Talks 

Em seguida Koller retoma a visão das tecnologias como salvadoras, dirigindo-se ao 

pathos do auditório. Ela declara que “não se trata apenas de números, e sim de pessoas” e passa 

em seguida a relatar histórias de superação dos alunos de Coursera: “Queré Akash de uma 

pequena cidade na Índia tem agora acesso a um curso da qualidade em Stanford. Jenny, uma 

mãe solteira com 2 filhos pode melhorar suas habilidades e concluir um mestrado. Ryan que 

não pode frequentar uma faculdade porque sua filha é imunodeprimida, pode concluir seu curso 

online.”  Koller termina esta fala com a imagem da família de um de seus alunos dizendo: “fico 

muito contente em dizer - recentemente, tivemos contato com Ryan - e sua história teve um 

final feliz. Sua filha Shannon – que vocês podem ver pela foto, está bem melhor agora”. 

 

Figura 16 – Baby Shannon 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TED Talks 
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A partir de 05:08 Koller passa a apresentar a sua concepção de educação. Ela inicia 

questionando qual a diferença entre os cursos projetados por Coursera e as outras experiências 

em cursos online “até porque, cursos online existem um tempo” no trecho a seguir: 

(06:46) “Vamos falar um pouco sobre alguns componentes de cursos. Ao nos afastarmos 

das restrições de uma classe real, lançando conteúdo no formato on-line, você pode se libertar, 

por exemplo, de uma leitura monolítica de uma hora. Assim, é possível dividir seu conteúdo, 

por exemplo, em módulos curtos de 8 a 12 minutos, cada um representando um conceito 

coerente. Os alunos podem navegar através deste conteúdo de várias e diferentes maneiras [...] 

que lhes permite acabar com o ensino padronizado, permitindo seguir um currículo muito mais 

personalizado”.  

Segundo Krause (2012), Koller ignora fundamentos do campo da educação, uma vez  que 

tais estratégias, na verdade, “remontam aos pacotes impressos da Universidade Aberta do 

Reino Unido que há quarenta anos tem sido sua prática padrão incorporar essas estratégias na 

maioria das aprendizagens on-line desde que começou em uma escala sériada há 20 anos”(sp.).  

Este trecho apresenta, ainda, uma perspectiva tecnocêntrica, a tecnologia tomada como 

sinônimo para a melhoria do ensino. No entanto, o argumento que sustenta esta posição é  

contraditório; para Koller um currículo personalizado é aquele em que o aluno tem a liberdade 

para “navegar através deste conteúdo de várias maneiras [...] que lhes permite acabar com o 

ensino padronizado e permite aos alunos seguir um currículo muito mais personalizado” (6:42). 

Seguir rotas alternativas para explorar o material didático não representa personalização 

curricular, como afirma Bates (2012). O que fornece a sensação de estar sendo tratado como 

indivíduo, é para o autor a “intervenção e presença on-line na forma de discussão, incentivo e 

compreensão das necessidades de cada aluno” (sp). 

Na continuação de sua palestra ela argumenta que a presença de tutoria promove uma 

educação de nível superior, no entanto "a sociedade não pode pagar, para ter um tutor para cada 

aluno”. E complementa: 

“Mas talvez tenhamos os meios para dar a cada aluno um computador ou um smartphone. 

[...] O domínio é fácil de conseguir com um computador porque um computador pode, sem 

ficar cansado, mostrar o mesmo vídeo 5 vezes. Não o incomoda de avaliar o mesmo trabalho 

várias vezes [...]  (9:34)” 
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Koller nesta fala equipara como iguais o computador ao trabalho humano, no entanto, 

entende ser o computador mais eficiente, podendo executar melhor o trabalho mecânico que 

representa a tutoria e a tutoria, por sua vez é, ela própria, identificada a uma tarefa mecânica.  

Na sequência, à semelhança de Norvig (2011), Koller vê a tecnologia como agente 

transformador da prática pedagógica ao promover uma maior interatividade no processo de 

ensino, como no trecho: “nossos vídeos não são apenas vídeos, a cada poucos minutos, o vídeo 

pausa e os alunos recebem uma pergunta, estimulando sua interação” (08:19). 

As figuras 17 e 18, a seguir, ilustram esta passagem. Na figura 17 a interação se dá quando o 

aluno preenche a resposta em uma caixa de texto e recebe a resposta automaticamente. Na 

figura seguinte, caso ele acerte a resposta recebe a resposta em verde, do contrário a resposta 

vem em vermelho.  

 

Figura 17 – Interatividade segundo Koller 

 

 
Fonte: TED Talks 
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Figura 18 – Interatividade segundo Koller (2) 

 

 

 

 

Fonte: TED Talks 

 

Koller ressalta que, no entanto, nem todos os cursos se adequariam à aplicação de testes 

de múltipla escolha, como as disciplinas Humanas (10:52). Para estas ela sugere a „avaliação 

pelos pares‟ com alunos avaliando uns aos outros, como no trecho: “essa é uma estratégia 

eficaz que pode ser usada nas avaliações em larga escala, e também é uma estratégia de 

aprendizagem útil aos alunos, porque eles realmente aprendem com a experiência. Assim temos 

o maior canal de avaliação entre alunos já concebido, onde dezenas de milhares de alunos 

avaliam uns aos outros, com bastante sucesso”.   

Bates (2012), no entanto, critica os métodos de ensino utilizados pela maioria dos cursos 

em Coursera, segundo o autor estes são baseados em uma pedagogia behaviorista, 

fundamentada principalmente em transmissão de informações, avaliações por computador e 

avaliação por pares. Ainda segundo o autor  

“a pedagogia behaviorista tem seu valor, especialmente quando existem 

respostas certas e erradas, fatos ou procedimentos que devem ser aprendidos, 

mas que não exijam processamento cognitivo de nível superior. Ela funciona 

razoavelmente bem para certos níveis de treinamento, mas é extremamente 

difícil, se não impossível, ensinar habilidades de pensamento crítico, 

pensamento criativo e pensamento original de alto nível usando a pedagogia 

behaviorista, as mesmas habilidades necessárias em uma sociedade baseada 

no conhecimento” (sp.).  

 

Complementarmente, para Krause (2012) a revisão por pares como solução para lidar 

com os números enormes só obtém sucesso se “mediada pela presença de um tutor experiente 

lidando com grupos pequenos, o que não vem a ser o caso da proposta de Coursera” (sp.). 



116 

 

A importância da aprendizagem por meio de dados está em destaque na próxima fala de 

Koller (14:53); 

“Então aqui está um exemplo, também da turma de Andrew sobre Aprendizagem de 

Máquinas. Essa é uma distribuição de respostas erradas a um dos trabalhos pedidos por 

Andrew. As respostas são pares de números, então podemos desenhá-los nesse gráfico 

bidimensional. Cada cruzinha é uma resposta errada diferente. A cruz grande no alto à esquerda 

marca o lugar em que 2.000 alunos deram a mesma resposta errada. Agora, se 2 alunos de uma 

turma de 100 derem a mesma resposta errada, vocês não notariam. Mas quando 2.000 dão a 

mesma resposta errada, difícil não notarmos. Então Andrew e seus alunos foram lá, olharam 

alguns dos trabalhos, entenderam a raiz do equívoco, e produziram uma mensagem de erro 

direcionada que seria disponibilizada a cada aluno cuja resposta incidisse naquele erro, 

significando que os que cometeram o mesmo erro poderiam ter feedback personalizado dizendo 

como corrigir o equívoco mais efetivamente”. 

No entanto, o que Koller denomina como sendo a utilização de dados para personalização 

da aprendizagem, para Bates (2012) trata-se da utilização de tentativa e erro como forma de 

ensino, “tente algo e, se não funcionar, corrija-o na próxima vez” aponta o autor, e 

complementa; “no entanto, se eles seguissem bons princípios de projeto desde o início, 

trabalhando com um designer instrucional que pudesse detectar tais erros ou usando pré-teste 

antes de centenas de milhares de cobaias - muitos desses 'erros' no ensino seriam evitados em 

primeiro lugar” (sp).  

Para finalizar, uma observação envolvendo o termo „aberto‟ (open). Embora ele tenha 

sido mencionado seis vezes, em nenhuma destas situações ele foi empregado no sentido de 

educação aberta. Tal achado se repete nos demais discursos analisados até o momento. Norvig 

(2012) usa o termo uma vez, referindo-se a perguntas abertas, Brookes (2012) menciona o 

termo no contexto da web aberta e Friedman (2012) o usa no contexto da abertura de 

oportunidades para obter qualificações. Curiosamente também, nenhum destes artigos 

menciona a palavra MOOC.  
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VI. Uma avalanche está vindo e o ensino superior está na sua frente. IPPR, 

Maio de 2013. 

 

Quinze meses após a palestra de Salman Khan em TED Talks show, o IPPR publica o 

relatório An avalanche is coming: higher education and the revolution ahead. Grande parte da 

argumentação empregada neste relatório foi analisada ao longo desta tese, no entanto, ainda 

assim, sua retomada neste momento permite trazer à tona outras considerações.  

Em diferentes passagens do texto, an avalanche parece reproduzir a argumentação 

apresentada nos discursos anteriores. Percebe-se o uso de metáforas associadas a desastres 

naturais - a própria avalanche - presentes nos artigos de Friedman (2012) e Brooks (2012), bem 

como a compreensão das tecnologias como força salvadora e transformadora da educação, 

como defendem Norvig (2012) e Koller (2012). 

Com base no trabalho de mineração de dados de Kernohan (2013), foi possível a 

produção da figura 19, a seguir. Nela, os vínculos formados entre determinados conceitos 

apresentados ao longo do relatório encontram-se em destaque. 
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Figura 19 - Conceitos comumente vinculados em “Avalanche” 

Fonte: David Kernohan 

Segundo o autor, a percepção da educação de forma instrumental e utilitária pode ser 

identificada por meio da relação estabelecida entre empresa + currículo + desenvolvimento + 

conteúdo (bolhas laranja), de um lado, e, de outro,  de estudo + trabalho (bolhas azuis). 

E, finalizando, assim como nos demais discursos, a palavra open representando uma 

educação aberta e livre não é encontrada. Segundo Kernohan (2013), quando ela aparece no 

relatório é reduzida a dois outros sentidos de livre – “livre de custos (livre como na cerveja) e 

livre de pré-requisitos (gratuitos como em viagem)”.  
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6 CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa teve por questões de estudo identificar que concepções de educação 

e de tecnologia permearam os discursos fundantes dos Massive Open Online Course (MOOC) 

e de que analogias e metáforas fundamentais estes discursos lançam mão.  

Discursos modelam a validade do conhecimento, dependendo de relações culturais,  

históricas,  políticas,  econômicas  e  sociais  de  um  determinado momento. Assim, aquilo que 

é entendido por conhecimento/educação está imbricado em relações de poder, não existindo 

uma natureza humana imanente, essencial, como quer fazer crer os discursos aqui analisados.  

MOOC são uma construção historicamente localizada, resultado, dentre outros aspectos, 

de forças de mercado que transpassam a Educação contemporânea. Neste sentido, chama a 

atenção que a palavra „abertura‟ associada à educação aberta e livre não tenha sido encontrada 

em nenhum dos discursos analisados. Seu significado ficou restrito ao acesso, acesso grátis 

livre de taxas e acesso livre sem a exigência de pré-requisitos.  

Embora os MOOC sejam uma construção historicamente localizada (aliás, como toda a 

educação o é), nestes discursos fundantes décadas de investigação sobre a aprendizagem online 

parecem ser ignoradas, fazendo com que os MOOC pareçam surgir do nada, reforçando o 

sentido de uma inovação, uma tecnologia disruptiva pronta para reformar uma educação 

quebrada. Assim, como resultado das análises dos argumentos encontrados, em especial do 

argumento „a educação está quebrada‟, tem-se como predominante a fundamentação 

tecnocentrada das tecnologias, manifestando-se em seus diferentes vieses; - revolucionário 

(BROOKS, 2012), salvador (KOLLER, 2012), avançado (NORVIG, 2012) ou destruidor 

(FRIEDMAN, 2012).  

No entanto, quanto a concepção de educação professada pelos sujeitos, esta não foi 

claramente definida. Ora os sujeitos manifestavam princípios próprios das concepções 

tradicionais de Educação, ora posturas liberais, em especial aquelas voltadas para aspectos 

instrucionais behavioristas.  

Como resultado da confluência entre modelos e teorias de aprendizagem ambiguamente 

definidos, conceitos como „interatividade‟ e „personalização curricular‟ deixam de ser 

compreendidos como resultados da prática pedagógica, passando a serem tomados como 
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indicadores de avanços tecnológicos, mais precisamente do desenvolvimento e coleta de 

grandes dados.   

Quanto aos recursos argumentativos utilizados, estes foram preponderantemente 

metáforas, que aludiam a fenômenos naturais violentos, revoluções e rupturas. Tais metáforas 

passaram a compor narrativas em que os desenvolvedores dos MOOC são apresentados como 

heróis, inovadores, pioneiros e rock stars da educação.  

Este é o contexto que envolve a construção discursiva em torno dos MOOC e que dá 

sentido a crença de que a educação é um sistema quebrado, que somente as tecnologias ( e não 

o fazer social) poderão consertá-la. Esta visão tecnocentrada da educação - de maneira 

especifica - e da sociedade de forma geral é resultado de negociações - de valores e sentidos - 

entre quem fala – o orador e aquele a quem o discurso é dirigido, o seu auditório.  

Assim, a importância em se tomar como campo de análise a construção da narrativa 

hegemônica no entorno dos MOOC e de que concepções de educação e de tecnologias se 

fizeram presentes em seus discursos fundantes é resultado do reconhecimento da influência que 

tais discursos têm sobre um auditório mais amplo; - um auditório universal. 
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ANEXO A - Palestras TED 

 

1) Salman Khan, 16 de Maio de 2011. 4.811,623 visualizações 

Vamos reinventar a educação. 

Disponível em: 

https://www.ted.com/Talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=pt-

br  

 

0:11 A Khan Academy é mais conhecida por sua coleção de vídeos, então antes que eu vá 

mais adiante, deixem-me mostrar uma parte de uma edição, uma montage.  

0:20 (Vídeo) Salman Khan: Então a hipotenusa será de cinco. Os fósseis de animais são 

encontrados apenas nessa área da América do Sul, uma bonita faixa aqui e nessa parte da 

África.  

Nós podemos integrar sobre a superfície, e a notação geralmente é um sigma 

maiúsculo. Assembleia Nacional: Eles criaram o Comitê de Segurança Pública que soa com um 

comitê bem simpático. Percebam isso é um aldeído, e isso é um álcool. Começa a diferenciar-

se em células efetoras e de memória. Uma galáxia. Ei, lá está outra galáxia. E veja, mais uma 

galáxia. E em dólares, são seus 30 milhões, mais os 20 milhões de dólares que vieram do 

fabricante americano. Se isso não deixar você de boca aberta, então você não tem emoção.  
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1:02 (Risos) 

1:04 (Aplausos) 

1:09 SK: Agora nós temos cerca de 2.200 vídeos cobrindo tudo, desde aritmética 

básica até chegar em cálculo vetorial e algumas das coisas que vocês viram aqui. Nós temos 

um milhão de estudantes por mês usando o site, assistindo a cerca de 100 a 200 mil vídeos por 

dia. Mas o que nós vamos conversar sobre isso é como vamos chegar ao próximo nível. Mas 

antes que eu faça isso, eu quero falar um pouco sobre como eu comecei realmente. E alguns de 

vocês devem saber, há cinco anos atrás eu era um analista de um fundo de investimento. E eu 

estava em Boston, e estava tutorando meus primos em Nova Orleans, remotamente. E comecei 

a colocar os primeiros vídeos no You Tube apenas como uma coisa legal de ter, apenas como 

um suplemento para meus primos –algo que podia dar a eles como um lembrete. 

1:57 E assim que coloquei os vídeos no You Tube, algo interessante aconteceu – na 

verdade um monte de coisas interessantes aconteceram. A primeira foi o retorno dos meus 

primos. Eles me disseram que eles me preferiam no You Tube do que em pessoa. (Risos) 

E depois que você supera o lado ruim disso, havia algo realmente muito profundo ali. 

Eles disseram que eles preferiam a versão automática do seu primo a seu primo. No começo, é 

muito contra intuitivo, mas quando você pensa sobre isso no ponto de vista deles, isso faz 

muito sentido. Você tem essa situação onde agora eles podem pausar e repetir seu primo, sem 

sentir que estão me fazendo perder tempo. Se eles tivessem de revisar algo que eles deviam ter 

aprendido duas semanas atrás, ou talvez dois anos atrás, eles não precisarim ficar 

envergonhados e perguntar ao seu primo. Eles podem apenas ver os vídeos. Se eles ficassem 

entediados eles podem seguir adiante. Eles podem assistir no seu próprio horário, no seu 

próprio rítmo. Provavelmente o aspecto mais apreciado é a noção de que a primeira vez, a 

primeiríssima vez que você tenta fazer seu cérebro entender um novo conceito, a última coisa 

de que você precisa é outro ser humano perguntando: "Você entendeu isso?" E isso é o que 

estava acontecendo com a interação com meus primos antes. Agora eles podem fazer isso 

apenas na intimidade de seu próprio quarto. 

3:24 A outra coisa que aconteceu foi – eu coloquei no You Tube – eu não vi razão para 

deixar isso em „privado‟, então eu deixei outras pessoas assistirem. E então as pessoas 

começaram a esbarrar nisso. E eu comecei a receber alguns comentários e algumas 
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mensagens.... todos os tipos de retorno de pessoas aleatórias de todo o mundo. E esses eram 

apenas alguns. Isso é na verdade de um dos vídeos originais de cálculos. E alguém escreveu no 

You Tube – isso é um comentário no YouTube: "Pela primeira vez eu sorri fazendo uma 

derivada." (Risos) Vamos pausar aqui. Essa pessoa fez uma derivada e então ela sorriu. E 

depois em resposta ao mesmo comentário – isso está na discussão. Você pode checar os vídeos 

no You Tube e ver esses comentários – alguém escreveu: "Comigo a mesma coisa aqui, na 

verdade eu fiquei de bom humor o dia inteiro. Desde que me lembro de ver todas essas 

matrizes na escola isso nunca me aconteceu, e aqui estou... tipo: 'Eu sei kung fu'." 

4:22  (Risos) 

4:26  Recebemos bastante retorno ao longo destes comentários. Isso estava claramente 

ajudando as pessoas.  Mas depois, enquanto a audiência continuava crescendo e crescendo, eu 

comecei a receber cartas de pessoas, e começou a ficar claro que isso era mais do que uma 

coisa legal de ter. Esse é apenas um trecho de uma dessas cartas. "Meu filho de 12 anos tem 

autismo e teve uma péssima experiência com matemática. Nós tentamos de tudo, vimos de 

tudo, compramos de tudo. Nós esbarramos no seu vídeo sobre decimais e ele entendeu. Depois 

fomos para as temidas frações. De novo, ele entendeu. Nós não podíamos acreditar. Ele está tão 

entusiasmado. E como vocês podem imaginar, lá estava eu, analista de um fundo de 

investimento.... era muito estranho para mim fazer algo com valor social. 

5:10(Risos) 

5:13(Aplausos) 

5:20 Mas eu estava entusiasmado, então continuei. E depois comecei a me dar conta de 

algumas outras coisas. De que isso não só ajudava meus primos agora, ou essas pessoas que 

estavam enviando cartas, mas que esse conteúdo nunca iria envelhecer, que isso podia ajudar 

seus filhos ou seus netos. Se Isaac Newton tivesse feito vídeos no You Tube sobre cálculo, eu 

não precisaria ter feito. (Risos) Supondo que ele fosse bom. Nós não sabemos. 

5:47(Risos) 

5:49 A outra coisa que aconteceu – e mesmo nesse ponto, eu disse: "Ok, talvez seja um 

bom suplemento. É bom para estudantes motivados. É bom talvez para quem estude em 

casa." Mas eu não achava que seria algo que penetraria de alguma forma na sala de aula. Mas 
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então comecei a receber cartas de professores. Os professores escreviam dizendo: "Nós usamos 

seus vídeos para mudar a aula. Você deu as explicações, agora o que a gente faz..." E isso pode 

acontecer em qualquer sala de aula nos Estados Unidos amanhã: "... o que eu faço é passar os 

vídeos das aulas como lição de casa e o que costumava ser lição de casa, agora os alunos estão 

fazendo na sala de aula." 

6:21 E eu quero pausar aqui para – (Risos) Eu quero pausar aqui por um segundo, por 

causa de duas coisas interessantes. A primeira, quando professores fazem isso, há o benefício 

óbvio – o benefício de que agora seus alunos podem curtir os vídeos da maneira como meus 

primos curtiram. Eles podem pausar, repetir no seu próprio ritmo, no seu próprio ritmo. Mas a 

coisa mais interessante é – e isso é a coisa fora do normal quando se fala sobre tecnologia em 

sala de aula – ao mudar o formato padrão de dar aula para toda classe e deixar os alunos terem 

sua matéria em seu próprio ritmo em casa, e depois quando você vai à sala de aula, deixando-os 

fazer a lição, com o professor rondando, fazendo com que os colegas realmente interajam entre 

si, esses professores usaram a tecnologia para humanizar a sala de aula. Eles tomaram uma 

experiência fundamentalmente desumanizante – 30 garotos com seus dedos nos 

lábios, proibidos de interagir entre si. Um professor, não importa o quanto seja bom, precisa 

dar essas aulas de formato padrão para 30 alunos – rostos inexpressivos, quase antagonísticos –

 e agora é uma experiência humana. Agora eles estão realmente interagindo entre si.  

7:27 Então uma vez com a Khan Academy – eu saí do meu emprego e nos tornamos uma 

organização de verdade –somos uma organização sem fins lucrativos – a questão é: como 

trazemos isso para o próximo nível? Como trazemos o que os professores estão fazendo para 

sua conclusão natural? É isso é o que estou mostrando aqui, esses são exercícios reais que 

comecei a escrever para meus primos. Os que eu comecei eram muito mais primitivos. Isso é 

uma versão mais competente disso. Mas o paradigma aqui é, nós vamos gerar tantas questões 

forem necessárias até que você entenda o conceito, até você dar 10 respostas certas seguidas.  E 

os vídeos da Khan Academy estão aí. Você tem dicas, os passos para aquele problema, se você 

não sabe como fazer isso. Mas o paradigma aqui, parece como uma coisa bem simples: 10 

exercícios bem feitos seguidos, você segue em frente. Mas é fundamentalmente diferente do 

que está acontecendo nas salas de aula agora. 

8:14 Numa sala de aula tradicional, você tem duas lições de casa, lição de casa, aula, 

lição de casa, aula, e depois você tem um exame pontual. E naquele exame, se você obter 70 
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por cento, 80 por cento, 90 por cento, ou 95 por cento, a classe segue para o próximo tópico. E 

mesmo aquele aluno com 95 por cento, o que é aquele 5 por cento que ele não sabia? Talvez 

ele não soubesse o que acontece quando você eleva algo à potência zero. E depois você vai 

agregar isso ao próximo conceito. Isso é análogo a imaginar aprender a andar de bicicleta, e 

talvez eu dê a vocês uma palestra adiantada, e dê uma bicicleta por duas semanas. E então eu 

volto depois de duas semanas, e digo: "Bem, vamos ver. Você está tendo problemas com 

curvas à esquerda. Você não pode parar. Você é um ciclista 80 por cento." Então eu coloco um 

grande C na sua testa e digo: "Este é um uniciclista." Mas por mais ridículo que isso soe, isso é 

exatamente o que está acontecendo em nossas salas de aula agora. E a ideia é que mais para 

frente bons alunos começam a errar álgebra de repente e começam a errar cálculo de repente, 

apesar de serem espertos, apesar de terem bons professores. E isso é frequentemente porque 

eles têm esses buracos de queijo suíço que continuaram a construir sobre sua fundação. Então 

nosso modelo é aprender matemática da maneira que você aprende qualquer coisa, como você 

aprenderia a andar de bicicleta. Fique na bicicleta. Caia da bicicleta. Faça isso o quanto for 

necessário até você ter domínio. No modelo tradicional, ele penalizaria você por experimentar 

e falhar, mas ele não espera domínio. Nós encorajamos você a experimentar. Nós o 

encorajamos a falhar. Mas nós esperamos domínio. 

9:46 Isso é apenas mais um dos módulos. Isso é trigonometria. Isso é aumentar e refletir 

funções. E todos eles combinam juntos. Nós temos cerca de 90 desses agora. E você pode ir ao 

site agora. É tudo de graça. Não tento vender nada. Mas a ideia geral é que todos eles 

combinam nesse mapa do conhecimento. A ponta do topo aqui é literalmente a soma de um 

algarismo. É como 1 mais um é igual a 2. E o paradigma é, uma vez que você tem nota 10 

nisso, ele continua a levá-lo adiante para módulos mais e mais avançados. Então se você 

continuar no mapa do conhecimento, você vai chegar em aritmética mais avançada. Mais para 

frente, você começa a entrar em pré-álgebra e álgebra inicial. Mais para frente, você começa a 

entrar em álgebra um, álgebra dois, um pouco de pré cálculo. E a ideia é, a partir disso nós 

podemos ensinar tudo – bem, tudo que pode ser ensinado nesse tipo de estrutura. Então você 

pode imaginar – e isso é no que estamos trabalhando – é a partir do mapa do conhecimento que 

você tem lógica, tem programação de computador, você tem gramática, genética, tudo baseado 

nesse princípio, se você sabe isso e aquilo, agora você está pronto para esse próximo 

conceito. Agora isso pode funcionar bem para um aprendiz individual, e eu encorajo, por um 



133 

 

lado, a vocês fazerem isso com seus filhos, mas também encorajo todo mundo na plateia a 

experimentar por si mesmo. Isso vai mudar o que acontece na sala de jantar. 

11:01 Mas o que nós queremos fazer é usar a conclusão natural da inversão da sala de 

aula que aqueles professores me falaram. E isso que estou mostrando a vocês, isso são dados 

reais de um piloto no distrito de Los Altos, onde eles pegaram duas classes de quinta série e 

duas de sétima série e engoliram completamente seu velho currículo de matemática. Essas 

crianças não estão usando livros-texto, elas não estão tendo palestras de tamanho padrão. Elas 

estão fazendo a Khan Academy, elas estão usando aquele programa, para quase metade das 

aulas de matemática. E quero deixar claro, não vemos isso como a educação completa de 

matemática. O que isso faz é – e isso é o que acontece em Los Altos – é aumentar o tempo 

livre. Isso é o básico, assegurando que você saiba como lidar com um sistema de equações, e 

isso aumenta o tempo livre para simulações, para os jogos, para a mecânica, para a construção 

de robôs, para estimar o quanto é alta aquela colina baseado na sua sombra. 

11:44 Então o paradigma é o professor entra todo dia, cada garoto trabalha no seu próprio 

ritmo – e isso é um painel vivo do distrito escolar de Los Altos – e eles olham para esse 

painel. Cada fileira é um aluno. Cada coluna é um desses conceitos. Verde significa que o 

aluno já é proficiente. Azul quer dizer que ele está trabalhando nisso – não precisa se 

preocupar. Vermelho quer dizer que está travado. E o que o professor faz é literalmente 

dizer: "Deixe-me intervir nos garotos vermelhos." Ou ainda melhor: "Deixe-me pegar um dos 

garotos verdes que já é proficiente nesse conceito para ser a primeira linha de ataque e 

realmente tutorar seu colega." 

12:19 (Aplausos) 

12:26 Agora eu venho de uma realidade muito focada em dados, então não queremos 

nem mesmo que o professor intervenha e faça perguntas constrangedoras ao aluno: "Oh, o que 

você não entendeu?" ou "O que você entendeu?" e todo o resto. Nosso paradigma é armar os 

professores com a maior quantidade de dados possível – dados que, em quase qualquer outro 

campo, são esperados, se você trabalha com finanças ou propaganda ou fabricação. E assim o 

professores podem realmente diagnosticar o que está errado com os alunos de maneira que 

podem fazer suas interações mais produtivas possível. Agora os professores sabem exatamente 

o que os alunos têm feito, quanto tempo eles gastam todo dia, a quais vídeos assistiram, quando 

pausaram os vídeos, o que fez que parassem de ver, quais exercícios estavam fazendo, no que 
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eles estavam se focando? O círculo externo mostra em quais exercícios estavam se focando. O 

círculo interno mostra em quais vídeos estavam se focando. E os dados se tornam bem finos de 

forma que se pode ver o problema exato que o aluno faz certo ou errado. Vermelho é errado, 

azul é certo. A questão à esquerda é a primeira que o aluno tentou. Ele assistiu ao vídeo até 

aqui. E então você pode ver, eventualmente, eles puderam acertar 10 perguntas seguidas. É 

quase como se você pudesse vê-los aprender esses 10 problemas. Eles também se tornam mais 

rápidos. A altura é quanto tempo eles levaram. 

13:29  Então quando fala-se em aprendizagem auto ritmada, isso faz sentido para todo 

mundo – na chamada aprendizagem diferenciada – mas é meio maluco quando você vê isso na 

sala de aula. Porque toda vez que fizemos isso, em cada sala de aula que fizemos, repetidas 

vezes, depois de cinco dias nisso, há um grupo de garotos que está adiantado e há outro grupo 

de garotos um pouco atrás. E num modelo tradicional, se você fizesse uma avaliação 

pontual, diria: "Esses são garotos inteligentes, aqueles são garotos lerdos. Talvez eles devessem 

ser acompanhados de forma diferente. Talvez devêssemos coloca-los em salas diferentes." Mas 

quando você deixa cada aluno trabalhar em seu próprio ritmo – e vemos isso repetidas vezes –

 você vê alunos que tomam um tempo extra em um conceito ou outro, mas uma vez que 

adquirem esse conceito, eles apenas vão adiante. E assim os mesmos garotos que você pensava 

que eram lerdos semanas atrás, agora você pensa que são inteligentes. E vemos isso repetidas 

vezes. E isso faz você se perguntar quantos estereótipos que talvez vários de nós 

recebemos eram apenas devido a uma coincidência de tempo. 

14:30 Agora por mais valioso que algo assim seja num distrito como Los Altos, nosso 

objetivo é usar a tecnologia para humanizar, não apenas em Los Altos, mas em escala global, o 

que está acontecendo na educação. E realmente, isso meio que traz um ponto 

interessante. Muito do esforço em humanizar a sala de aula é focada na relação aluno-

professor. Em nosso pensamento, a métrica relevante é a relação aluno-tempo-valioso-com-o-

professor. Num modelo tradicional, a maior parte do tempo do professor é gasto dando 

matérias e avaliando e assim por diante. Talvez cinco por cento de seu tempo seja sentar com 

os alunos e realmente trabalhar com eles. Agora 100 por cento do tempo é. Então de novo, 

usando tecnologia, não apenas invertendo a sala de aula, você humaniza a sala de aula, eu 

diria, por um fator de cinco ou dez. 
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15:16 E por mais que isso seja valioso em Los Altos, imagine o que isso representa ao 

aprendiz adulto que está envergonhado em voltar e estudar o que eles deviam ter tido antes, 

antes de voltar para a universidade. Imagine o que isso representa para um garoto de rua em 

Calcutá que precisa ajudar sua família durante o dia, e essa é a razão pela qual ele ou ela não 

pode ir à escola. Agora eles podem gastar duas horas por dia e se recuperar, ou se atualizar e 

não ficar envergonhado sobre o que eles sabem ou não. Agora imaginem o que acontece – nós 

falamos sobre colegas ensinando uns aos outros dentro da sala de aula. Mas isso é tudo um 

sistema. Não há razão para que não possa haver esse tutoramento colega-colega além dessa sala 

de aula específica. Imagine o que acontece se o aluno de Calcutá de repente pode tutorar seu 

filho, ou seu filho pode tutorar esse garoto em Calcutá? E penso que isso que vocês verão 

surgir é a noção de uma sala de aula global. E isso é essencialmente o que estamos tentando 

construir. 

16:19 (Aplausos) 

17:00 Bill Gates: Eu vi algumas coisas que vocês fazem no sistema que tem a ver com 

motivação e retorno – pontos de energia, medalhas de mérito. Me diga o que vocês pensam 

disso?  

17:10 SK: Sim. Nós temos uma equipe incrível trabalhando nisso. E eu preciso deixar 

claro, não é mais apenas eu. Eu ainda faço todos os vídeos, mas nós temos uma equipe de 

estrelas fazendo o programa. Sim, nós colocamos um bocado de mecânica de jogos lá onde 

você ganha essas medalhas, nós vamos começar a ter tabelas de classificação, por área, e você 

ganha pontos. É bem interessante na verdade. Só ao mencionar as medalhas ou quantos pontos 

você ganha por fazer algo, nós observamos numa base ampla do sistema , cerca de dezenas de 

milhares de alunos de 5ª e 6ª séries indo em uma direção ou outra, dependendo em qual 

medalha você oferece. 

17:38 (Risos) 

17:40 BG: E a colaboração que você faz com Los Altos, como isso aconteceu? 

17:45 SK: Los Altos, foi meio maluco. Mais uma vez, eu não esperava que isso fosse 

usado em salas de aula. Alguém da área de educação veio e disse: "O que você faria se tivesse 

carta branca em uma sala de aula?" E eu respondi: "Bem, eu deixaria cada aluno trabalhar no 

seu ritmo em algo como isso e ofereceríamos um painel." E eles disseram: "Isso é meio radical. 
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Precisamos pensar sobre isso." E eu e o resto da equipe ficamos tipo: "Eles nunca vão querer 

fazer isso." Mas no dia seguinte eles perguntaram: "Você pode começar em duas semanas?" 

18:10 (Risos) 

18:12 BG: Então matemática da quinta série é que está ocorrendo agora? 

18:15 SK: São duas classes de 5ª série e duas classes de 7ª série. E eles estão fazendo isso 

no nível do distrito. Acho que eles estão animados porque agora podem acompanhar esses 

garotos. Não é uma coisa só-dentro-da-escola. Até mesmo, no Natal, vimos alguns dos garotos 

fazendo isso. E nós podemos acompanhar tudo. Então eles podem acompanha-los enquanto vão 

por todo o distrito. Durante as férias de verão, quando passam de um professor para outro, você 

tem essa continuidade de dados que mesmo no nível distrital eles podem ver. 

18:37 BG: Então algumas dessas visualizações que vimos eram para o professor ir e 

acompanhar o que estava acontecendo com essas crianças. Você tem um retorno dessas 

visualizações do professor para ver o que eles acham que significam? 

18:49 SK: Sim. A maioria delas foram sugeridas pelos professores. Nós fizemos algumas 

para os estudantes para que pudessem ver seus dados, mas temos uma supervisão de desenho 

detalhada com os próprios professores. E eles dizem literalmente: "Ei, isso é bonito, 

mas..." Como aquele gráfico de foco, muitos professores disseram: "Eu tenho a impressão que 

muitas crianças estão pulando e não se focando num tópico." Então fizemos esse diagrama de 

foco. Isso é tudo guiado por professores. Isso foi bem maluco. 

19:13 BG: Isso está pronto para o público em geral? Você não acha que muitas classes no 

próximo ano deviam tentar isso? 

19:18 SK: Sim, está pronto. Nós já temos um milhão de pessoas no site, então nós 

podemos aguentar mais alguns. (Risos) Não, não há razão para isso não poder acontecer em 

todas as classes dos Estados Unidos amanhã. 

19:31 BG: E a visão do tutoramento. A ideia que há, se estou confuso sobre um 

tópico, de algum jeito na interface do usuário eu vou encontrar pessoas que se 

voluntariam, talvez ver sua reputação, e eu posso agendar e me conectar com essas pessoas? 
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19:46 SK: Absolutamente. E isso é algo que recomendo para todo mundo na audiência a 

fazer. Esses painéis que os professores têm, você pode acessar agora mesmo e pode 

essencialmente se tornar um técnico para seus filhos, seus sobrinhos ou primos, ou talvez 

algumas crianças do Clube "Boys and Girls". E sim, você pode começar a se tornar um mentor, 

um tutor, realmente imediatamente. Mas sim, isso está tudo lá. 

20:07 BG: Bem, isso é incrível. Eu acho que você teve um vislumbre do futuro da 

educação. Obrigado. (SK: Obrigado.) 
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0:12 Todo mundo é aprendiz e professor. Este  sou  eu  aprendendo com  minha   

primeira  professora, minha  mãe e  este sou  eu  ensinando Introdução  à Inteligência  

Artificial a 200  alunos na Universidade de Stanford. 

0:27 Pois bem, eu e os alunos curtíamos a aula, mas me ocorreu que enquanto o 

assunto da aula é avançado e moderno, a tecnologia de ensino não é.  De fato, eu uso 

basicamente a mesma tecnologia que esta turma do século 14. Observe o livro texto, o 

sábio no púlpito, e o rapaz dormindo lá atrás. (Risos) Exatamente como nos dias de hoje.  

0:56  Então eu e meu colega, Sebastian Thrun pensamos que deve haver uma forma 

melhor. Nós nos desafiamos a criar uma aula online que fosse de qualidade igual ou 

melhor que a nossa aula em Stanford, mas que pudesse ser levada a qualquer pessoa do 

mundo sem nenhum custo. 

1:13 Divulgamos a aula no dia 29 de julho e, em duas semanas, 50.000 

pessoas tinham se matriculado. E aquilo aumentou para 160.000 alunos de 209 

países. Ficamos entusiasmados por ter esse tipo de público e só um pouquinho 

apavorados pois ainda não tínhamos terminado de preparar a aula. (Risos) 

1:33 Então começamos a trabalhar. Estudamos o que outros tinham feito, o que 

podíamos copiar e o que podíamos modificar. Benjamin Bloom tinha mostrado que aulas 

individuais funcionam melhor, então foi o que tentamos imitar, assim como era comigo e 

minha mãe  , embora soubéssemos que seria uma aula para milhares de alunos. Aqui, 

uma câmera de vídeo suspensa me filma enquanto eu falo e desenho numa folha de papel. 
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1:56 Um aluno disse, "Aqui nós nos sentimos como estando em um bar e um amigo 

muito inteligente  esta explicando algo que tínhamos entendido, mas que estávamos 

prestes a entender”. E esse é exatamente o nosso objetivo. 

2:07 A partir da Khan Academy, verificamos que vídeos de 10 minutos de duração 

funcionavam muito melhor em um formato de tela pequeno do que gravações de uma 

hora de aula . Decidimos partir para algo ainda mais curto e mais interativo. Nosso vídeo 

normal é de dois minutos, às vezes mais curto, nunca mais do que seis, e depois fazemos 

uma pausa para uma questão, para que pareça uma aula individual. Aqui, estou 

explicando como um computador usa a gramática inglesa para analisar frases e aqui há 

uma pausa e o aluno tem que refletir, entender o que está acontecendo e marcar as 

quadrículas corretas antes de continuar. 

2:44 Os alunos aprendem melhor quando estão práticando ativamente. Queríamos 

envolvê-los, fazê-los lidar com a ambiguidade e levá-los a sintetizar as ideias principais. 

Procuramos evitar questões como, "Aqui está a fórmula, agora digam-me o valor de Y 

quando X é igual a dois." Optamos por questões abertas. 

3:03 Um aluno escreveu, "Agora vejo as redes de Bayes e os exemplos da teoria 

dos jogos em todos os lugares para onde olho." E gosto desse tipo de reação. É isso que 

estávamos querendo. Não queríamos que os alunos memorizassem as fórmulas; 

queríamos mudar o modo como eles enxergavam o mundo. E conseguimos. Ou, eu diria, 

os alunos conseguiram. 

3:21 E é um pouco irônico que tenhamos nos dedicado a interromper a educação 

tradicional, e ao fazer isso, acabamos fazendo com que nossa aula online seja muito mais 

parecida com uma aula de universidade tradicional do que outras aulas online. Em muitas 

aulas online os vídeos são sempre disponibilizados. As pessoas podem assisti-las quando 

quiserem. Mas se elas podem fazer isso a qualquer hora, significa que podem fazer isso 

amanhã, e se podem fazer isso amanhã, bem, talvez nunca resolvam fazer. (Risos) 

3:48 Então trouxemos de volta a inovação de trabalhar com prazos. (Risos) As 

pessoas poderiam assistir os vídeos a qualquer hora que quisessem durante a semana, mas 

no fim da semana, teriam que dar conta do dever de casa. Isto motivou os alunos a 

continuar, e também significava que todos estavam trabalhando na mesma coisa ao 

mesmo tempo, então se eles entrassem num fórum de discussão, poderiam obter a 
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resposta com um colega em poucos minutos. Agora, mostrarei a vocês alguns dos fóruns, 

muitos dos quais foram organizados pelos próprios alunos. 

4:14 Com Daphne Koller e Andrew Ng, aprendemos o conceito de "virar" a sala de 

aula. Os alunos assistiram os vídeos sozinhos, e depois eles se reuniram para discutí-

los. Com Eric Mazur, aprendi sobre instrução através do colega, onde os colegas podem 

ser os melhores professores, porque eles são aqueles que se lembram como é não 

entender. Sebastian e eu esquecemos um pouco disso. Claro, não podíamos ter um debate 

em sala de aula com dezenas de milhares de alunos, então incentivamos e promovemos 

esses fóruns online. 

4:46 E finalmente, com 'Teach for America', aprendi que uma aula não 

é fundamentalmente sobre informação. O mais importante é a motivação e a 

determinação. Foi crucial que os alunos vissem que estamos trabalhando muito para eles 

e todos estão apoiando uns aos outros. 

5:00 Pois bem, a aula já funciona há 10 semanas, e no final, cerca de metade dos 

160.000 alunos assistiram pelo menos um vídeo por semana, e mais de 20.000 

terminaram todo o dever de casa, perfazendo entre 50 e 100 horas. Eles obtiveram esta 

declaração de cumprimento. 

5:14 O que aprendemos então? Bem, tentamos algumas velhas ideias e algumas 

novas e colocamos todas juntas, mas há mais ideias a serem experimentadas. Sebastian 

está lecionando para outra turma agora. Eu vou pegar uma no outono. Stanford Coursera, 

Udacity, MITx e outros estão recebendo mais turmas. É um momento fascinante. 

5:33 - Quanto a mim, a parte mais emocionante disso tudo são os dados que 

estamos coletando. Estamos coletando milhares de interações por aluno em cada 

turma, bilhões de interações no total. Vamos analisar tudo isso e o que aprendermos a 

partir daí, dos experimentos que fizermos, aí então virá a verdadeira revolução. E todos 

poderão ver os resultados de uma nova geração de alunos notáveis . (Aplausos) 
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3 - KOLLER, D. What we're learning from online education. TED: Ideas 

worth spreading, Junho 2012. 

0 0:12 Como muitos aqui, sou uma pessoa de sorte. Nasci em uma família onde a 

educação é prioridade. Sou a 3ª geração de PhDs, filha de acadêmicos. Eu brincava no 

laboratório do meu pai na universidade, quando eu era criança. Era esperado que eu 

estudasse em universidades de elite, o que me abriu as portas para um mundo de 

oportunidades. 

0:34  Infelizmente, a maioria não tem tanta sorte. Em alguns lugares, na África do 

Sul
25

, por exemplo, a educação não é prontamente acessível. Lá, o sistema educacional 

foi construído para a minoria branca, na época do apartheid. E como consequência, hoje 

não há vagas suficientes para os que querem e merecem uma educação de qualidade. Essa 

escassez levou uma crise em janeiro do ano na Universidade de Joanesburgo. Haviam 

sobrado algumas vagas do processo de admissão regular, e na noite anterior à abertura 

são matrículas, milhares de pessoas ficaram ao lado em uma fila de 1,6 Km, na such de 

conseguir uma vaga. Quando os portões foram abertos, houve tumulto, 20 pessoas 

ficaram feridas e uma mulher morreu. Era uma mãe que deu uma vida tentando para um 

futuro melhor para o filho. 

0 1:30 Mas mesmo em lugares, como os Estados Unidos, onde educação é 

acessível, ela pode não ser ativo. Tem sido muito discutido nos últimos anos o aumento 

no custo do sistema de saúde. O que pode não ser tão óbvio as pessoas é durante esse 

mesmo período, o custo da educação superior vem subindo quase o dobro, um total de 

559 por cento desde 1985. Isso torna a educação inacessível a muitos.  

0 2:00
26

 Finalmente, mesmo àqueles que têm um curso superior, como portas para 

poder abrir. Pouco mais da metade dos universitários recém-formados nos Estados 

Unidos estão realizando trabalhos que requerem tal formação. Isso, claro, não é assim 

para estudantes que se formam nas instituições de elite, mas para muitos outros, não há 

um reconhecimento por seu tempo e dedicação. 

 2:25 Tom Friedman, em seu recente artigo no New York Times, captou, como 

ninguém, o espírito por trás do nosso empenho. Disse que como grandes descobertas 

                                                 
25

 Sempre que se apela ao humanitarismo cita-se a Africa.  
26

 Uso de gráficos, números, estatísticas - dados quanti para corroborar a fala. 
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ocorrem quando o subitamente necessário encontra o desesperadamente necessário. Já 

falei sobre o desesperadamente necessário. Vamos falar agora sobre o subitamente 

possível.  

02:45 O subitamente possível para demonstrado por três grandes turmas de 

Stanford, cada uma com uns 100.000 alunos inscritos. Para o entendimento, vamos dar 

uma olhada em uma dessas turmas, de Aprendizagem de Máquinas ministradas por meu 

colega e co-fundador Andrew Ng. Andrew leciona em uma das maiores turmas de 

Stanford. É uma disciplina Aprendizagem de Máquinas, e há 400 inscritos sempre que ela 

é oferecida. Quando Andrew lecionou essa matéria ao público em geral, houve 100.000 

inscritos. Então para dar uma perspectiva do montante, para Andrew, este número de 

alunos dando aulas em Stanford, que faz isso por 250 anos. É claro, ficaria muito 

entediado.  

03:27 Então, ao ver o impacto disso, Andrew e eu decidimos que precisávamos 

fazer um progresso, levar o ensino de qualidade ao máximo de pessoas possível. Então 

criamos Coursera, cujo objetivo é pegar os melhores
27

 cursos, os melhores instrutores 

e melhores universidades, e direcionar-los gratuitamente a todos no mundo. Temos 

agora 43 cursos na plataforma, de quatro universidades através de uma série de 

disciplinas, e darei uma visão geral de como é.  

04: 00 (Vídeo) Robert Ghrist: Bem-vindos a Cálculo. 

04: 01 Ezekiel Emanuel: 50 milhões de pessoas não são seguros. 

04: 03 Scott Page: Modelos nos auxiliam a projetar instituições e políticas mais 

efetivas. Existe uma segregação inacreditável. 

04:09 Scott Klemmer: Então Bush imaginou que no futuro, usa uma câmera bem 

sem meio da cabeça. 

0 4:13 Mitchell Duneier: Mills quer que o estudante de sociologia desenvolva uma 

capacidade de discernir ... 

0 4:17 RG: Um cabo suspenso toma forma de um cosseno hiperbólico. 

                                                 
27

 Melhores melhores 
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0 4:21 Nick Parlante: Para cada pixel na imagem, ajuste o vermelho não zero. 

0 4:24 Paul Offit: ... Uma vacina permitiu uma erradicação do vírus do pólio. 

0 4:27 Dan Jurafsky: A Lufthansa serve café da manhã em San Jose? Bem, isso é 

estranho. 

0 4:30 Daphne Koller: Assim você escolhe uma moeda, e estes são os 2 lances. 

0 4:34 Andrew Ng: Em aprendizagem de máquinas de grande escala, muito bem 

vindo do aplicativo ... 

0 4:38 (Aplausos) 

0 4:43 DK: Talvez não seja surpresa que alunos gostem de obter o melhor 

conteúdo das melhores universidades gratuitamente. Desde que inauguramos o site em 

fevereiro, tivemos 640.000 alunos de 190 países. Temos 1,5 milhão de inscrições, 6 

milhões de testes nas 15 versões já lançadas , e 14 milhões de visualizações de vídeos.  

0 5:08 Mas não se trata apenas de números, e sim de pessoas. Queré Akash, de uma 

pequena cidade na Índia, que tem acesso a um curso da qualidade em Stanford e 

nunca. Ou Jenny, uma mãe solteira com 2 filhos que querem melhorar suas 

habilidades para voltar e concluir um mestrado. Ou Ryan, que não pode frequentar uma 

faculdade, porque sua filha não é capaz de arriscar-se a ter germes em casa, e por isso ele 

não sai. Fico muito contente em dizer - recentemente, tivemos contato com Ryan - que 

sua história teve um final feliz. Baby Shannon - pode vê-la à esquerda - está bem melhor 

agora.  

0 5:52 Então o que há de diferentes nesses cursos? Até porque, cursos online 

existem um tempo. A diferença é que são experiências de um curso real. Começam em 

dia determinado, os alunos assistem aos vídeos semanalmente e realizam a casa. São 

treinos com retrospecções e prazos reais. Podem ver os prazos e gráficos de uso. Esses 

são os picos mostrando que procrastinação e um fenômeno mundial. 

0 6:21 (Risos) 

06:24 Ao final do curso, os alunos recebem um certificado. Podem apresentar esse 

certificado com um provável empregador e escolher um emprego melhor e saber de 
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muitos alunos que conseguiram. Alguns alunos pegaram seus certificados e os 

apresentaram a educação educacional em que estudavam para obtenção de crédito. Assim 

eles conseguiram algo significativo por seu investimento de tempo e dedicação. 

0 6:46 Vamos falar um pouco sobre alguns componentes de cursos. O primeiro é 

que quando você está afastado das limitações do espaço físico da sala de aula e projeta o 

conteúdo explicitamente para um formato online, você pode fugir, por exemplo, do 

monolítico discurso de uma hora. Pode dividir o material, por exemplo, em curtas 

unidades modulares de 8 a 12 minutos, cada qual representando um conceito coerente. Os 

alunos podem examinar o material de diferentes modos, dependendo da sua formação, 

habilidades ou interesses. Alguns alunos podem beneficiar-se de um pouco do material 

preparatório e outros alunos já provados. Outros alunos podem ter interesse em 

estudar mais profundamente um tópico em particular. Assim esse formato nos permite 

romper com o modelo único de educação para todos, e permite que os alunos um 

currículo mais personalizado.  

0 7:40 Claro, sabemos, como educadores, que alunos não aprendem assistindo um 

filtro passivamente. Talvez um dos maiores componentes do empenho seja uma 

necessidade de alunos que pratiquem o conteúdo para compreende-lo bem. Há uma série 

de estudos demonstrando a importância disso. Esse que apareceu em Ciências, ano 

passado, demonstra que mesmo uma prática de revisão, quando alunos apenas 

repetiram o que já foi ensinado, dá resultados mais satisfatórios em vários testes de 

desempenho e muitas outras intervenções educacionais.  

0 8:18 Tentamos criar exercícios de revisão na plataforma, assim como outras 

formas de prática de modos variados. Por exemplo, o nosso hotel não é apenas um. A 

cada poucos minutos, o vídeo pausa e os alunos recebem uma pergunta. 

0 8:32 (Vídeo) SP: ... Essas quatro coisas. Teoria do prospecto, redução 

hiperbólica, tendência do status quo e taxa básica. Estão todas bem documentadas. Então, 

todos são bem documentados desvios do comportamento racional. 

0 8:40 DK: Aqui pausa-se o vídeo, e aluno digita uma resposta no espaço e uma 

envia. Claro que não está prestando atenção. 

0 8:47 (Risos) 
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0 8:48 Então tentam novamente, e dessa vez acertam. Há uma explicação opcional, 

caso queiram. E agora o vídeo avança à parte seguinte da aula. Essa é uma pergunta do 

meio que eu como instrutora talvez faça em aula, mas quando pergunto em aula, 80 por 

cento dos alunos ainda estão anotando o que acabei de dizer, 15 por cento não está no 

Facebook, e também há os sabichões da primeira fila Que se apressam um 

respondente antes que os outros possivelmente de pensar a respeito, e como instrutora 

fico muito grata por alguém saber a resposta. E assim a aula segue antes que a maioria 

dos alunos percebam que a pergunta para responder. Aqui, 

 9:34 E claro, estas simples questões de revisão não são da história. É necessário 

criar exercícios bem mais significativos, e também prover aos alunos feeedback sobre 

como questões. Bem, como avaliar o trabalho de 100.000 alunos não é 10.000 tutores? A 

resposta é, precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Felizmente, uma tecnologia 

avançou muito, e podemos avaliar muitos tipos interessantes de dever de casa. Além de 

múltipla escolha e os tipos de perguntas curtas que viram no video, podemos dar notas 

tanto em matemática como em expressões e derivações matemáticas. Podemos Aval 

modelos  

10:22 Mostrarei um modelo até bem simples e um tanto visual. Este é da turma 101 

de Ciências da Computação de Stanford, e os alunos devem corrigir como núcleos 

da imagem borrada de vermelho. Eles estão digitando o programa no navegador, e ainda 

não está escrito, a Dama da Liberdade ainda está enjoada. Então, tentam novamente, 

acertam, isso é dito, e assim podemos ir para o próximo trabalho. Essa possibilidade de 

interagir ativamente com o conteúdo e saber quando é claro ou errou é essencial ao 

aprendizado do aluno. 

10:51 Claro que não podemos ainda avaliar todas as tarefas necessárias para todos 

os cursos. Especificamente, falta o tipo de trabalho crítico que é tão essencial em 

disciplinas de Humanas, Ciências Sociais, Negócios e outras. Tentamos 

convenced, algumas faculdades de Humanas de que múltipla escolha não era tão ruim. O 

que não de muito certo. 

11:14 Então tivemos que encontrar outra solução. E chegamos a 'avaliação entre 

alunos'. Estudos anteriores mostram, como este de Saddler e Good, que esse tipo de 

avaliação são bem como meta a justa avaliação justas. Só tentamos em turmas 
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pequenas, mas ficou demonstrado, que essas notas foram dadas por alunos sem eixo 

y bem bem correlacionadas às avaliações por professores no eixo x. O que você está 

procurando por autoavaliações, quando alunos avaliam seus próprios trabalhos - desde 

que incentivados da forma correta, para que não se autoavaliem com nota máxima - 

estão ainda melhor correlacionadas às avaliações dos professores. Então é uma estratégia 

eficiente que pode ser usada nas avaliações em larga escala, e também é uma estratégia 

de aprendizagem útil para alunos, porque eles realmente aprendem com uma 

experiência. Assim, o maior canal de avaliação entre alunos já concebidos, onde dezenas 

de milhares de alunos avaliam uns aos outros, com bastante sucesso. 

12:11 Mas não se trata apenas de alunos sozinhos em casa solucionando 

questões. Em volta de cada curso, há uma comunidade de alunos formada, uma 

comunidade global em torno de um empenho intelectual compartilhado. Vemos aqui o 

mapa de estudantes da turma 101 de Sociologia em Princeton, que se colocaram em um 

mapa-mundi, e podemos ver o alcance global desse empenho. 

12:36 Estudantes colaboraram nesses cursos de várias formas. Primeiro, houve um 

fórum de perguntas e respostas, em que uns alunos posturas perguntas e outros como 

respondiam. E o mais incrível é que, por haver tantos alunos, isso significa que se um 

aluno postar uma pergunta à 3:00 da manhã, em algum lugar do mundo, haveria alguém 

acordado e trabalhando na mesma questão. Então, em muitos cursos, uma média de 

tempo de resposta a uma pergunta no fórum era de 22 minutos. O que não é o nível de 

serviço e de alunos em Stanford. 

13:14 (Risos) 

13:15 E podemos ver por testemunhos dos alunos que eles realmente pensam por 

causa da imensa comunidade online, eles interagem entre si de várias maneiras mais 

profundas do que no contexto do espaço físico da sala de aula. Os Alunos também se 

reunem, sem nossa intervenção, em pequenos grupos de estudo. Alguns grupos de 

estudos físicos sobre restrições geográficas e encontravam-se semanalmente para resolver 

questões. Este é o grupo de estudo de São Francisco, e há outros em todo o 

mundo. Outros são grupos virtuais de estudo, às vezes junto a linhas culturais ou de 

linguagem, e embaixo à esquerda, 
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14:00 Tem tremendas oportunidades a se extrair dessa estrutura. Um novo potencial 

para o nosso olhar completamente novo sobre uma compreensão do aprendido 

humano. Porque os dados coletados aqui são inéditos. Podemos colecionar cada clique, 

cada envio de dever de casa, cada comentário no fórum de dezenas de milhares de 

alunos
28

. Assim podemos tornar o estudo da aprendizagem humana, do modelo dirigido 

de hipóteses ao dirigido por dados, uma transformação que tem revolucionado a 

biologia. Podemos usar os dados para entender questões fundamentais , quais são como 

boas estratégias de aprendizagem eficazes e como não são? E em relação a um curso 

específico, 

14:53 Então, aqui está um exemplo, também da turma de Andrew sobre 

Aprendizagem de Máquinas. Essa é uma distribuição de respostas erradas a um dos 

trabalhos pedidos por Andrew. As respostas são pares de números, então podemos 

desenhá-los ache gráfico bidimensional. Cada cruzinha é uma resposta errada diferente. A 

cruz grande no alto à esquerda marca o lugar em que 2.000 alunos deram a uma resposta 

errada. Agora, se 2 alunos de uma turma de 100 derem a errata, não é notariam. Mas 

quando 2.000 dão uma resposta errada, difícil não notarial. Então Andrew e seus 

alunos, tais como os atrasos,  

15:49 Então, você pode criar esses números. Personalização e talvez uma das 

grandes oportunidades aqui também, porque ela nos provê com o potencial de resolver 

um problema de 30 anos. O pesquisador educacional Benjamin Bloom, em 1984, expôs o 

chamado problema 2 sigma, as observações de estudo de 3 grupos. O primeiro é o que 

estuda na turma de aulas expositivas. O segundo é o de alunos que estudaram sala de aula 

padrão, de aulas expositivas, mas com abordagem de domínio de conteúdo, assim como 

os alunos foram avançados ao tópico seguinte quando demonstravam ter dominado o 

anterior. E finalmente, Já o grupo de alunos que aprendeu através de instrução um a um, 

com tutor. Nenhum grupo da abordagem do domínio do conteúdo, um sistema geral, 

o sigma, o melhor desempenho do grupo de aulas expositivas regulares, o tutorial 

individual ativo 2 sigma em melhor aproveitamento. 
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16:48 Para entender o significado, vamos dar uma olhada na turma de aulas 

expositivas, e vamos escolher o desempenho médio como limiar. Assim na turma de 

aulas expositivas, metade dos alunos estão acima do nível e meio abaixo. Nenhum 

método de instrução tutorial individual, 98 por cento dos alunos estão acima desse 

limiar. Imaginem se pudessemos ensinar de modo que 98% de nossos alunos ficassem 

acima da média. Por isso, os problemas 2 sigma. 

17:16 Porque não podemos, como sociedade, prover cada aluno com um tutor 

humano individual. Mas talvez possamos dispor um smartphone cada aluno um 

computador ou. Então como podemos usar tecnologia para mover o lado esquerdo do 

gráfico, da curva azul para o lado direito na curva verde? É fácil alcançar excelência por 

meio de um computador, porque não pode ser usado para mostrar-nos o mesmo vídeo 

cinco vezes. E ele não se cansa de avaliar um trabalho por vezes, vimos isso em vários 

exemplos. E mesmo a personalização é algo que está apenas começando, por via de 

viabilidade através do currículo ou o retorno de um comentário que são mais reais. Uma 

meta aqui é tentar empurrar, 

18:04 Então, é assim tão incrível, como universidades agora estão obsoletas? Bem, 

Mark Twain não pensava assim. Ele disse que, "A Faculdade é um lugar onde é 

anotações de ensino do professor indo direto para como anotações de aula dos 

alunos, sem passar pelos cérebros de ambos".  

18:19 (Risos) 

18:23 No entanto, peço que discordem de Mark Twain. Penso que ele não fazia 

críticas às universidades e sim ao formato de aula muitas universidades se dedicam 

tanto. Então, ainda não é mais um fundo sem um tempo, como Plutarco, que disse, "A 

mente não deve ser como um vaso e sim acesa como lenha ao fogo". Talvez devêssemos 

gastar menos tempo nas universidades enchendo como mentes dos nossos alunos com 

discursos, e sim usando mais tempo estimulando criatividade, imaginação e habilidades 

de resolução de problemas, conversando, de fato, com eles. 

18:55 Então como fazemos isso? Através de aprendizagem ativa em classe. Assim 

há muitos estudos, inclusive este, mostrando que se usamos aprendizagem 

ativa, interagindo com alunos em classe, uma performance em todos os aspectos - na 

frequência, engajamento e não aprendido como mensurado por um teste padrão. Podem 
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ver que taxa de desempenho quase dobra nesse experimento em particular. Então, talvez, 

seja assim que possamos gastar nosso tempo nas universidades. 

19:23 Resumindo, se pudéssemos oferecer uma educação de alta qualidade a todos 

no mundo gratuitamente, o que ela faria? Três coisas. Primeiro, Ela estabeleceria a 

Educação Como Direito humano fundamental em Que qualquer hum no Mundo com 

CAPACIDADE e Motivação Poderia Conseguir como Habilidades Necessárias para 

melhorar SUA Própria vida, de SUA Família e Comunidade. 

19:45 Segundo, ela possibitaria o aprendizado contínuo. É uma pena para a 

gente, um aprendizado terminado quando eles acabam o ensino médio ou uma 

graduação. Mas tendo esse incrível conteúdo, poderíamos aprender algo novo sempre que 

quiséssemos, para expandir nossos mentes ou mudar nossas vidas. 

20:02 E finalmente, isso permite uma onda de inovação, porque talentos 

maravilhosos podem ser encontrados em qualquer lugar. Talvez o próximo Albert 

Einstein ou Steve Jobs está morando numa distante vila na África. E se pudéssemos 

oferecer uma educação, uma solução ideal e fazer do mundo um lugar melhor para todos. 

20:22 Muito obrigada. 

20:23 (Aplausos) 
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ANEXO B – Artigos em mídias de massa 

 

1 - VENHA A REVOLUÇÃO 

Thomas L. Friedman  15 de maio de 2012 

Palo Alto, Califórnia 

Andrew Ng é professor de ciência da computação em Stanford e tem uma maneira 

encantadora de explicar como ele espera que Coursera, a nova empresa de educação on-

line por ele fundada, revolucione o ensino superior ao permitir que estudantes de todo o 

mundo ouçam suas aulas e façam suas tarefas em casa, recebendo, ao final um certificado 

de conclusão de curso, que pode ser usado para conseguir um emprego melhor ou 

ingressar em uma melhor universidade. 

“Normalmente, eu dou aulas para 400 alunos”, explicou Ng, mas no último 

semestre ele ensinou a 100 mil alunos em um curso on-line sobre aprendizagem de 

computadores. "Para alcançar este número de alunos, eu teria que dar aulas em Stanford 

por 250 anos". 

Bem-vindo à revolução da educação universitária. Grandes avanços acontecem 

quando o subitamente possível encontra o que é desesperadamente necessário. Os custos 

de obtenção de um diploma universitário aumentam de forma muito mais rápida do que 

os custos dos cuidados de saúde, assim a necessidade de fornecer um ensino superior de 

qualidade a um baixo custo é mais urgente do que nunca, da mesma forma que é mais 

importante do que nunca, numa economia do conhecimento, ter um diploma de ensino 

superior. E graças à disseminação da tecnologia sem fio de alta velocidade, Internet de 

alta velocidade, smartphones, Facebook, computadores em nuvem e tablets, o mundo 

passou de conectado a hiperconectado em apenas sete anos. Segundo John Markoff, há 

toda uma geração que cresceu com estas tecnologias e que está cada vez mais confortável 

aprendendo e interagindo com professores através de plataformas online, como 

Coursera.org, lançada em 18 de abril com o apoio do capital de risco do Vale do Silício.  

Empresas privadas, como Fénix, têm oferecido cursos online por anos e 

universidades como MIT e Stanford tem oferecido palestras gratuitas on-line. 
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Coursera, no entanto, é o próximo passo: trata-se de uma plataforma interativa que 

permitirá que as melhores escolas do mundo não apenas ofereçam uma ampla gama de 

palestras on-line gratuitas, mas também um sistema de testes, avaliação, apoio ao 

estudante e validação de certificados de conclusão de um curso por menos de $ 100, o 

que parece ser um bom negócio, já que a taxa de matrícula na vida real de Stanford é 

superior a US $ 40.000 por ano.  

Coursera está começando com 40 cursos on-line - da computação à humanidades - 

oferecidos por professores de Stanford, Princeton, Michigan e a Universidade da 

Pensilvânia. “As universidades produzem e detêm o conteúdo, e nós somos a plataforma 

que o hospeda e transmite”, explicou Daphne Koller, professora de ciência da 

computação de Stanford que fundou a Coursera com a Ng depois de ver dezenas de 

milhares de alunos seguindo suas palestras on-line gratuitas. “Também estaremos 

trabalhando com os empregadores para conectá-los as alunos – somente com o 

consentimento destes - às oportunidades de trabalho adequadas às suas habilidades 

recém-adquiridas. Assim, por exemplo, se uma empresa biomédica está procurando 

alguém com habilidades de programação e biologia computacional pode nos pedir alunos 

que tenham se saído bem em nossos cursos de computação em nuvem e genômica. É 

ótimo para empregadores e funcionários - e permite que alguém com uma educação 

menos tradicional obtenha as credenciais necessárias para fazer jus a estas  

oportunidades.” MIT Harvard e empresas privadas, como a Udacity, estão criando 

plataformas semelhantes. Em cinco anos, esta será uma indústria enorme. 

Enquanto as palestras são em inglês, os alunos estão formando grupos de estudo em 

seus próprios países para ajudar uns aos outros. A maior parte dos matriculados são 

provenientes do Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, Índia e Brasil. "Um estudante 

iraniano enviou um e-mail dizendo que encontrou uma maneira de baixar os vídeos das 

aulas e estava gravando-os em CDs e circulando-os", disse Ng na última quinta-feira. 

"Acabamos de alcançar um milhão de inscrições." 

Para facilitar o aprendizado, o Coursera divide suas palestras em pequenos 

segmentos e oferece questionários on-line, que podem ser avaliados automaticamente, 

para cobrir cada nova ideia. Ele opera no sistema de honra, mas está construindo 

ferramentas para reduzir as „colas‟. Em cada curso, os alunos postam perguntas em um 

fórum on-line para que todos possam ver e, em seguida, votarem perguntas e respostas 
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para cima e para baixo. "Então, as perguntas mais úteis chegam ao topo e as ruins são 

rejeitadas", disse Ng. “Com 100.000 alunos, você pode registrar todas as perguntas. É 

uma enorme mina de dados. ”Além disso, se um aluno tiver uma pergunta sobre a 

palestra daquele dia e for manhã no Cairo, mas às 3h em Stanford, não há problema. "Há 

sempre alguém em algum lugar para responder sua pergunta" depois de postar, ele disse. 

A mediana do tempo de resposta é de 22 minutos. Essas plataformas de aprendizado de 

alta qualidade podem permitir que as faculdades comunitárias com orçamento limitado 

nos Estados Unidos “venham” suas salas de aula. Ou seja, baixe os melhores palestrantes 

do mundo sobre qualquer assunto e deixe seus próprios professores se concentrarem em 

trabalhar cara a cara com os alunos. Koller afirma: "Isso permitirá que as pessoas que não 

têm acesso à aprendizagem de classe mundial - por causa de restrições financeiras, 

geográficas ou de tempo - tenham a oportunidade de ter uma vida melhor para si e para 

suas famílias". 

Quando você considera quantos problemas em todo o mundo são atribuíveis à falta 

de educação, isso é uma boa notícia. Deixe a revolução começar. 
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2 - O TSUNAMI DO CAMPUS 

David Brooks  3 de maio de 2012 

A educação on-line não é nova. A Universidade de Phoenix iniciou seu programa 

de graduação on-line em 1989. Quatro milhões de estudantes universitários fizeram pelo 

menos uma aula on-line durante o outono de 2007. Mas, nos últimos meses, algo mudou. 

As universidades de elite adotaram a Internet. Não faz muito tempo, os cursos online 

eram experimentos interessantes. Agora, a atividade on-line está no centro de como essas 

escolas visualizam seus futuros.  

Esta semana, Harvard e a Instituto de Tecnologia de Massachusetts investiram US $ 

60 milhões de dólares para oferecer cursos on-line gratuitos. Dois professores de 

Stanford, Andrew Ng e Daphne Koller, formaram uma empresa, a Coursera, que oferece 

cursos interativos nas áreas de humanas, ciências sociais, matemática e engenharia. Seus 

parceiros incluem Stanford, Michigan, Penn e Princeton. Muitas outras universidades de 

elite, incluindo Yale e Carnegie Mellon, estão se dirigindo agressivamente em direção ao 

ensino online. O presidente John Hennessy, de Stanford, resumiu a visão emergente em 

um artigo de Ken Auletta no The New Yorker, “Há um tsunami chegando”. O que 

aconteceu com jornais e revistas está prestes a acontecer com o ensino superior: uma aula 

na Web. 

Muitos de nós vemos a mudança que vem com ansiedade. O aprendizado on-line 

diminuirá com a socialização face a face que é o coração da experiência universitária? 

Transformará seus cursos em negócios, marginalizando assuntos que são mais difíceis de 

digerir em um formato on-line, como a filosofia? A rápida navegação on-line substituirá a 

leitura profunda? Se alguns professores de primeira linha podem dar suas aulas para 

milhões, o que acontecerá com o restante do corpo docente? Os padrões acadêmicos 

serão tão rigorosos? O que acontecerá com os alunos que não têm motivação pessoal 

suficiente para ficarem atentos ao seu laptop hora após hora? Quanta comunicação será 

perdida - gesto, humor, contato visual - quando você não está realmente em uma sala com 

professores e alunos apaixonados? As dúvidas são justificadas, mas, maiores são os 

motivos para sermos otimista.  

Em primeiro lugar, a aprendizagem on-line dará a milhões de estudantes acesso aos 

melhores professores do mundo. Centenas de milhares de estudantes já fizeram aulas de 
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contabilidade com Norman Nemrow da Universidade Brigham Young, aulas de robótica 

com Sebastian Thrun de Stanford e física com Walter Lewin do MIT. O aprendizado on-

line poderá ampliar a influência das universidades americanas em todo o mundo. 

Somente na Índia, dezenas de milhares de faculdades serão construídas na próxima 

década. Os currículos das escolas americanas poderão permear essas instituições. 

A pesquisa sobre aprendizado on-line sugere que ela é tão eficaz quanto o 

aprendizado em sala de aula. É mais fácil a adaptação da aprendizagem ao ritmo e 

preferências de cada aluno. O aprendizado on-line pode ser especialmente útil em línguas 

e em aulas de revisão. 

O fato mais importante e paradoxal que molda o futuro da aprendizagem on-line é o 

seguinte: um cérebro não é um computador. Não somos discos rígidos em branco 

esperando para ser preenchidos com dados. As pessoas aprendem com as pessoas que 

amam e se lembram das coisas que despertam emoção. Se você pensar em como 

realmente acontece a aprendizagem, você pode observar a existência de diferentes 

processos. As informações são apresentadas. Há uma reflexão sobre a informação à 

medida que você a relê e pensa a respeito. Há informações embaralhadas à medida que 

você as testa em discussão ou tenta combiná-las com informações contraditórias. 

Finalmente, há síntese, à medida que você tenta organizar o que aprendeu em uma 

discussão ou um artigo. 

A educação online ajuda principalmente os alunos com o Passo 1. Como Richard 

A. DeMillo da Georgia Tech argumentou, ela transforma a transmissão do conhecimento 

em uma mercadoria barata e globalmente disponível. Mas também obriga as faculdades a 

se concentrarem no restante do processo de aprendizagem, que é onde está o valor real. 

Em um mundo on-line, as faculdades precisam pensar muito sobre como elas vão levar a 

comunicação, que vem pela Web, e transformá-la em aprendizado, que é um processo 

social e emocional complexo. 

Como eles vão misturar informações on-line com discussões, tutorias, debates, 

coaching, redação e projetos face-a-face? Como eles vão construir o capital social que 

leva a comunidades de aprendizagem vibrantes? A educação on-line poderia empurrar as 

faculdades para cima na cadeia de valor - longe da transmissão de informações e até 

coisas mais altas. 
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Em um mundo on-line combinado, um professor local poderia selecionar não 

apenas o material de leitura, mas fazê-lo a partir de uma série de palestrantes diferentes, 

que forneceriam perspectivas diferentes de todo o mundo. O professor local faria mais 

aulas, conversando e menos palestras. Clayton Christensen, da Harvard Business School, 

observa que será mais fácil romper os silos acadêmicos, combinando aulas de cálculo e 

química, ou apresentações de literatura e história em um único curso. A cultura inicial da 

Web radicalmente democratizada, mas agora na mídia e em outros lugares, você está 

vendo uma fuga para a qualidade. As melhores faculdades americanas devem ser capazes 

de estabelecer uma presença autoritativa magnética on-line. Meu palpite é que será mais 

fácil ser uma universidade péssima na Web aberta, mas também será possível que as 

escolas e os estudantes mais comprometidos sejam melhores do que nunca. 
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