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RESUMO 
O artigo examina os desdobramentos dos atuais procedimentos de virtualização dos processos produtivos 
e interativos no que estes representam, e podem representar, para a constituição de um novo universo de 
experiência  da  realidade  e  das  atividades  cotidianas  dos  indivíduos.  Reformulação  que  reenquadra  a 
própria æsthesis, o conjunto das potências de percepção e apropriação objetiva e subjetiva de mundo. A 
partir da inquirição destes aspectos, ensaia‐se, ao fim, uma prospecção das implicações práticas e teóricas 
de tais desenvolvimentos para a atividade educativa.  
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Resumo: 
O artigo examina os desdobramentos dos atuais procedimentos de virtualização dos processos 
produtivos e interativos no que estes representam, e podem representar, para a constituição de 
um novo universo de experiência da realidade e das atividades cotidianas dos indivíduos. 
Reformulação que reenquadra a própria æsthesis, o conjunto das potências de percepção e 
apropriação objetiva e subjetiva de mundo. A partir da inquirição destes aspectos, ensaia-se, 
ao fim, uma prospecção das implicações práticas e teóricas de tais desenvolvimentos para a 
atividade educativa.  
Palavras-chave: Sensibilidade; Virtualidade; Marx; Forças Produtivas; Individualidade. 

 
I 
 

O problema a ser discutido no presente trabalho se relaciona com os desdobramentos 

sociais e individuais dos procedimentos de virtualização dos processos produtivos e 

interativos, no que estes representam, ou podem representar, para a constituição de um novo 

universo de experiência da realidade e das atividades cotidianas dos sujeitos. Tais 

transformações emergem por meio dos dispositivos e mobilizações dos sistemas lógicos de 

controle e ordenamento que instauram experiências virtuais e configurações figurativas 

dinâmicas. Para além da iconografia computacional, a qual indicava já uma nova relação entre 

representação e representado, vem a surgir igualmente uma percepção prático-empírica da 

ordem formal dos fenômenos, implicando o acesso, ainda que por mediação de tradução 

gráfica, por exemplo, às determinações subjacentes ao funcionamento de processos objetivos.  

 Condição que se torna ampliável quase ao infinito, ou ao menos indefinidamente, do 

processo de perenização do humano. Dar forma perene aos conteúdos que necessariamente 

posicionam igualmente de modo novo os sujeitos que têm uma relação qualquer com aqueles. 

Reformulação que determina um reenquadramento da própria æsthesis humana, da maneira 

pela qual o mundo aparece, como os indivíduos são tocados e afetados na experienciação vital 

da realidade. Como pensar o ver, o ouvir, o tocar, até mesmo a sensibilidade como um todo, a 

partir de uma matriz na qual concomitantemente o desenlace dos elementos constitutivos de 
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uma articulação onde operavam como categorias, bem como os disponibilizam de outras 

tantas formas articulatórias? Por um lado, corre-se o risco de transformar-se a aproximação da 

efetividade, em suas mais variadas modalidades, um exercício de coleta de aspectos 

aspergidos e desarticulados, a serem manipulados ao bel prazer dos delírios e da atribuição de 

sentido a mais improcedente. No entanto, por outro lado, os processos de virtualização podem 

colocar à disposição da ação e do pensamento dos indivíduos, os elementos categoriais para 

novas proposituras de elaboração da práxis. A resolução da questão não se dá nem pela mera 

eleição individual, mediada ou não pela educação, nem pelos elementos concernentes às 

determinações “puramente” técnicas. Não obstante estas últimas empuxem na direção do 

fortalecimento e do estímulo à interatividade social cada vez aprofundada, o nódulo essencial 

dos problemas se situa no horizonte das próprias virtualidades societárias que possam devir 

em possíveis a serem mobilizados. Em outros termos, depende da existência efetiva, ou não, 

de um mandato social que coloque como carecimento humano reconhecido a transformação 

numa ou noutra direção uma inflexão histórica dos modos de vida social. 

 Desta maneira, é imperativo examinar o caráter propriamente social da relação dos 

homens com o mundo, abrangendo tanto o conjunto diferenciado da natureza quanto o 

multifacetado da sociabilidade. Um dos pressupostos mais elementares, mas talvez por isso 

mesmo frequentemente mal compreendido e malversado: a totalidade da sensibilidade e de 

cada um dos sentidos em particular. E isto seja no nível do senso-comum, seja naquele da 

tradição filosófica. A presunção de uma natureza humana configurada a priori e imutável 

permeia de modo silencioso a movimentação das subjetividades no âmbito das práticas 

cotidianas. Igual figuração se observa também no contexto da reflexão teórica, não obstante 

apresentada e desdobrada de modo mais mediado e sofisticado. Sua culminação discursiva é a 

tese kantiana de um sujeito transcendental, cujas estruturas suportam o início de toda 

experiência possível, bem como a possibilidade do exercício a posteriori do entendimento 

conceitual e do ajuizamento da razão. Assim, o segredo da experiência da realidade, da 

apreensão e da intelecção de mundo, encontrar-se-ia au fond na descrição detalhada da 

multiforme rede de formas a priori que formatariam como condições incondicionadas, 

universalmente dadas à subjetividade. A experiência se resolveria afinal no escrutínio daquilo 

que não seria dada pela experiência.  

II 
 

 A subjetividade como princípio, a qual deu seus primeiros passos como conteúdo 

pleno – no cartesianismo – ou vacuidade operante – na tradição empirista – se realiza nos 



esboços kantianos das formas estruturantes transcendentais. Tais desdobramentos filosóficos 

têm como tese primeva a universalidade, ou ao menos a coincidência potencial, das 

apreensões sensoriais humanas em todos os indivíduos; evidentemente se estes estiverem no 

gozo médio de suas faculdades. Esta pressuposição encontra uma de suas fontes no 

iluminismo britânico, em especial na argumentação crítica da metafísica tecida por Hume, 

tendo por base a noção de impressão. Aqui é importante assinalar que, não obstante suas 

diferenças efetivas, idealismo e empirismo compartilham um traço determinativo comum: a 

precedência dos sujeitos, e suas presumidas conformações incondicionadas, nas suas relações 

com a objetividade do mundo. Ali, no empirismo, uma tabula rasa que se desdobra, na 

sequência da constituição do que viria a ser uma das linhas do pensamento iluminista, em um 

conjunto de operações não conscientes sobre feelings. Aqui, no idealismo, parte de uma 

substantia imaterial e descarnada, portadora da única autoevidência da existência, chega-se a 

uma estruturação autossustentada da racionalidade. Tanto lá como cá, a vigência de um 

sujeito cujos suportes de atuação se situam nele mesmo, desempenha o papel de princípio 

organizador e condição primitiva de toda relação para com a mundaneidade. 

 Apesar da aparente autoevidência reflexiva conferida pelo simulacro de resolução da 

crítica kantiana das faculdades, a análise de certas circunstâncias da prática cotidiano em suas 

diversas dimensões poderia descortinar a inadequação da suposição básica da universalidade 

indiferenciada a priori. Primeiro, tome-se o caso de alguém cujas causas de seu mal-estar 

somente se possam revelar mediante um exame radiológico. Médico e paciente têm diante de 

si uma mesma chapa de raios x e enxergam coisas..., idênticas, mas ao mesmo tempo bastante 

diferentes. O primeiro vê “mais” e melhor que o segundo. A formatação do olhar pela 

formação e prática médicas torna o ver terapêutico mais qualificado a vistoriar a evidência 

trazida pelo exame. Deste modo, a noção impressão parece insustentável. Um segundo caso, é 

o desenvolvimento de habilidades e competências para as quais a mobilização intensiva de um 

ou mais equipamentos sensoriais são essenciais. As composição e execução musicais são, a 

este respeito, emblemáticas. Tidas estas durante boa parte da tradição de pensamento como 

arrimadas em condições naturalmente dadas ao indivíduo como dons de nascimento. Por meio 

de explorações científicas mais contemporâneas, advindas das neurociências e da psicologia 

cognitiva, desvelam-se como resultantes da prática individual socialmente delimitada sobre 

pontos inicialmente legados pela pertença direta à espécie que tomam plasticidade prática 

peculiar. Estes estudos neurocientíficos, em sua totalidade, refutam a ideia antediluviana do 



“ouvido musical” inato1. Evidentemente, não se nega em momento algum a existência de 

conformações congênitas do aparelho auditivo e/ou das virtualidades operacionais su generis 

de certos acasos genéticos expressos em redes neurais diferenciais. No entanto, tais 

contingências biológico-hereditárias por si sós não levam ninguém que ouça semitons da 

sonoridade em geral à musicalidade propriamente dita. Um ouvido musical é resultante de um 

ouvido que faz (produz, ouve e experiencia) música. A musicalidade em ato faz o ouvido 

musical uma realidade potente do que era somente virtualidade de conformação.  

 Tanto o exemplo cotidiano, quanto a maneira como as mais atuais pesquisas em 

neurociências descortinam a relação entre o sentido do ouvir, aqui a musicalidade, e o 

exercício no qual este é prática e objetivamente conformado, ratificam algumas observações 

marxianas acerca deste problema que datam de mais de um século e meio. Contidas nos 

célebres Ökonomisch-philosophische Manuskripte den Jahre 1844, tais desdobramentos 

conceituais sobre a configuração in actu das potências humanas de apropriação e produção de 

mundo, ainda surpreendem pelas radicalidade e atualidade do que neles se encontram 

consignados. Tomados como apontamentos atinentes a uma suposta “educação dos sentidos”, 

os enunciados marxianos causam admiração porquanto apontem para uma tese muito mais 

profunda e plena de significados que simples adestração social de virtualidades 

biologicamente dadas. Marx observa argutamente a este respeito que: 

(...) é primeiramente a música que desperta o sentido musical do homem; para o 
ouvido não musical a mais bela música não tem sentido algum, não é objeto, porque 
meu objeto só pode ser a confirmação de uma de minhas forças essenciais, isto é, só 
é para mim na medida em que minha força essencial é para si, como capacidade 
subjetiva, porque o sentido do objeto para mim (somente tem um sentido a ele 
correspondente) chega justamente até onde chega meu sentido; por isso também os 
sentidos do homem social são distintos dos do não social (MARX, 1968, p 541). 
 

Trata-se, então, não de uma centelha naturalmente dada que é exteriormente a si “educada” 

pela sociabilidade, mas, antes, de uma produção social dos próprios sentidos, do ouvir 

humano como tal. As forças essenciais aqui são de saída forças humanas, societárias, 

individualmente existentes numa síntese irredutível existencialmente finita, pontual e discreta. 

A materialidade do ato e o modo como o órgão do sentido auditivo se entrega à música é 

produzida por este mesmo entregar-se ativo. Não é numa presumida receptividade passiva 

que a experiência sensorial da musicalidade se efetiva. Ouvir se afirma ato individual 

socialmente elaborado, vivenciado e experimentado.  
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 Neste diapasão, conquanto não se negue em absoluto a datidade da equipagem 

sensório-motora advinda dos rumos evolucionários, partindo dela como de um predicado 

necessário, a sensibilidade não é entendida, porém, como seu puro efeito. Destarte, “A 

formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história universal até nossos dias” 

(MARX, 1968, p. 541-542). Portanto, a elaboração humana da æsthesis um processo 

eminentemente aberto, em consonância com o caráter de ser do ente do qual faz parte, 

indefinidamente inconcluso, de todo diverso da imagem transmitida e consagrada pelo viés 

filosófico transcendental. A multiformidade estética virtualmente existente na totalidade de 

objetos dos sentidos sociais e das alternativas objetivamente configuradas na vida concreta 

dos indivíduos pode tanto ampliar-se quanto restringir-se em função da forma específica da 

interatividade social na qual os sujeitos vivem e produzem sua existência. Assim,  

O homem necessitado, carregado de preocupações, não tem senso para o mais belo 
espetáculo. O comerciante de minerais não vê senão seu valor comercial, e não sua 
beleza ou a natureza peculiar do mineral; não tem senso mineralógico. A objetivação 
da essência humana, tanto no aspecto teórico como no aspecto prático, é, pois, 
necessária, tanto para tornar humano o sentido do homem, como para criar o sentido 
humano correspondente à riqueza plena da essência humana e natural (MARX, 
1968, p. 542). 

  
A formatação  dos pressupostos concretos da relação que os sujeitos reais, vivos e ativos, 

delimitados pela esfera objetiva de seus nexos práticos com realidade é a efetivação das 

potências humanas possíveis sob um dado limite. A beleza artística ou científica não é, por 

isso, uma resultante de uma determinação natural, nem, em sua aparente antítese, uma 

atribuição puramente subjetiva do gosto. Ao contrário simultaneamente das duas opções, a 

vivência da æsthesis se desvela como conteúdo de uma relação objetiva determinada pela 

forma particular na qual a vida societária dos indivíduos se enlaça e se desenlaça segundo as 

especificidades de seus Standpunkte. Os modos das mediações da autoprodução dos sujeitos 

humanos, e das formas possíveis de sua subjetividade, colocam-se como delimitações 

essenciais. De sorte que não é a evolução simples de uma substância genealogicamente 

desenovelada pelas circunstâncias. É a criação social, por uma rede tecida de fios relacionais 

que produz ato contínuo as situações e as substâncias humanas individuais que nelas atuam. E 

isto, independentemente da consciência, clara ou obnubilada, que os homens possam alcançar 

desta sua atuação. É ato de produção, autoprodução e reprodução aberta de sua humanidade, 

em correspondência com os travejamentos particulares da interatividade.  

 É, pois, vida social dos sentidos, de sentidos socialmente vivos e da vida 

sensivelmente social consubstanciada em uma série indefinida de nexos concretos, cuja 

démarche se situa na concretude e na qualidade das tramas continuamente tecidas e desfeitas. 



Totalidade de relações sensíveis essenciais e essencialmente sensíveis, uma vez que o humano 

é forma concreta de viver, particularmente social, que se constroem necessariamente pelas 

vias de objetivações societárias recíprocas. Por conseguinte, na dependência do teor efetivo e 

finito de uma vida societária, sempre desta ou daquela, historicamente determinada de 

autoprodução mediada pela produção. Neste sentido, pobreza ou riqueza relativa da æsthesis 

não precisam ser tomadas como mistério a ser “resolvido” kantianamente pela remissão a um, 

igualmente misterioso, sensus communis de uma época. Ao reverso, o senso comum da 

sensibilidade de uma quadra histórica é que se determina pelo quantum de possibilidades 

apresentadas aos sujeitos, bem como e, principalmente, pelo quantum de indivíduos se 

permite a sua experiência. Ou seja, 

Na indústria material ordinária (que pode ser tomada como parte daquele 
movimento geral, do mesmo modo que se pode conceber este como uma parte 
particular da indústria, pois até agora toda atividade humana era trabalho, isto é, 
indústria, atividade estranhada [entfremdete] de si mesma) temos perante nós, sob a 
forma de objetos sensíveis, estranhos e úteis, sob a forma de estranhamento 
[Entfremdung] as forças essenciais objetivadas do homem (MARX, 1968, p. 542-
543). 
 

O senso comum estético, ou o nível “médio” da sensibilidade humana num dado período 

outra coisa não é senão o traço preponderante da atividade de autoprodução, o qual se torna 

pela prática societária domínio corrente. Porquanto seja a utilidade para a propriedade privada 

e para sua reprodução o princípio norteador da vida social capitalista em nada surpreende que 

os objetos, como objetivações que aparecem como posições da propriedade privada, ergam-se 

como entidades de todo estranhas. Nem muito menos, que suas características assumam o 

modo de ser da inacessibilidade de potências de relação com o mundo, as quais ao mesmo 

tempo convidam de maneira sortílega e ocultam no modo do invite sua essência propriamente 

humana. Exempi gratia, um dos aspectos essenciais da determinidade fenomenológica na qual 

a tecnologia contemporânea aparece ante as individualidades produtoras e usuárias é 

exatamente seu estranhamento quase inumano. Traçado humano o qual ainda hoje escapa às 

formulações discursivas e terapêuticas psicológicas. Ora reduzindo-se a individualidade 

sensível a epifenômeno comportamental de uma ambiência abstrata, ora tomando-a como 

causa sui. A abstratividade permanece num e noutro caso como debilidade congênita e 

continuadamente reproduzida, não importando se o faça de modo, e em que grau mais ou 

menos, sofisticado. Epistemologia e poesia, neste particular, tornam-se exercícios de 

hermenêutica estéril.  Destarte, 

Uma psicologia para a qual permanece fechado este livro, isto é, justamente a parte 
mais sensorialmente atual e acessível da história, não pode se tornar uma ciência 
efetiva, provida de conteúdo e real. O que se pode pensar de uma ciência que 
orgulhosamente faz abstração desta grande parte do trabalho humano e que não se 



sente incompleta, enquanto não lhe diz outra coisa que não seja o que se pode, 
talvez, dizer em uma só palavra; carecimento, vulgar carecimento?(MARX, 1968, 
p. 543). 

 
Evidencia-se igualmente a essencialidade da esfera estética, não como a única ou mesma a 

mais “verdadeira” via de acesso ao mundo (como na tese encontrada no pensamento 

nietzschiano e “desenvolvida” por Heidegger), mas como imagem imediata da totalidade viva, 

concreta e ativa dos sujeitos sociais. A æsthesis é, por conseguinte, esta síntese imediata da 

sociabilidade. Marxianamente, os sentidos não se contam como na tradição empirista, 

enquanto entradas mais ou menos passivas. São, antes de tudo, modos unitariamente 

diferenciados do apropriar-se da efetividade exterior. Logo,  

(...) não só os cinco sentidos, como também os chamados sentidos espirituais, os 
sentidos práticos (vontade, amor, etc.), em uma palavra, o sentido humano, a 
humanidade dos sentidos, se constituem unicamente mediante o modo de existência 
de seu objeto, mediante a natureza humanizada (MARX, 1968, p. 541).  
 

Esta “natureza” humanizada, ou a materialidade social em ato de ser, numa palavra, produção 

conformação do mundo material em receptáculos da atividade humana. A apropriação que se 

dará, num ritmo historicamente crescente e diversificado, no sentido de tornar a 

mundaneidade objeto de sua dação de forma e, consequentemente, totalidade apropriada à 

vida humana. Movimento pelo qual o eidos especificamente humano se integra como forma 

objetiva da coisa, resultado do ato produtivo que elabora o produtor numa simultaneidade 

desconcertante e difícil de capturar a não ser por via analítica. Eis o traço que devém 

complexo e complicado a síntese categorial, a existência unitária de uma atuação duplamente 

conformadora.  

III 
 
 Uma vez discutidos e conferidos os aspectos mais marcantes da autoconstrução dos 

homens, processo dentro do qual se elaborou, e se elabora, a totalidade da æsthesis humana é 

importante desdobrar as determinantes do atual momento de inflexão inaugurado pela 

emergência das novas tecnologias a virtualmente pode a reconfigurar. Como expressão das 

potências de apropriação e objetivação dos indivíduos socialmente determinados, os meios de 

relação para com a objetividade externa a eles adquirem um sentido propriamente formador e 

não somente enquanto mediações pragmáticas. As implicações sociais e individuais dos 

procedimentos de virtualização dos processos produtivos e interativos no que estes 

representam, ou podem representar, para a constituição de um novo universo de experiência 

da realidade e das atividades cotidianas dos indivíduos. Tais transformações emergem por 

meio dos dispositivos e mobilizações dos sistemas lógicos de controle e ordenamento que 



instauram experiências virtuais e configurações figurativas dinâmicas. Para além da 

iconografia computacional, a qual indicava já uma nova relação entre representação e 

representado, vem a surgir igualmente a percepção prática da ordem formal dos fenômenos, 

implicando o acesso, ainda que por mediação de tradução gráfica, por exemplo, às 

determinações subjacentes ao funcionamento de processos objetivos.  

 A forma emerge como evento objetivo mediante as operações cotidianas com a alçada 

do virtual. A discussão aqui proposta possui dois referenciais teóricos principais. 

Primeiramente, as análises categoriais presentes no pensamento de Marx acerca da formação 

da sensibilidade humana, como resultante do processo ativo da vida social e da 

experimentação prática de situações nas quais os sentidos humanos são requeridos, 

exercitados, produzidos e transformados. Neste contexto, a sensibilidade humana é definida 

como resultado e pressuposto continuamente remodelado de conexões essencialmente ativas 

dos indivíduos com a efetividade objetiva.  

 A questão examinada remete para as consequências deste fenômeno recente da 

interatividade social tanto para o conjunto da forma da sociabilidade quanto para a 

constituição dos sujeitos vivos, ativos e sociais que por meio da virtualização se objetivam e 

se relacionam reciprocamente. Afinal, que tipo de sensibilidade, de æsthesis, pode ser inferido 

dos desdobramentos tecnológicos que se apresentam e se afirmam cada vez mais como 

presenças irreversíveis na interatividade social? Quais são os pontos nodais deste 

desenvolvimento técnico-social que se articulam, e que também podem entrar em contradição, 

com as principais determinações do modo de produção capitalista e da forma de individuação 

a este correspondente? A possibilidade de mobilizar e operar com os elementos de natureza 

formal comporta que modos de transformação da relação dos indivíduos com sua atividade e 

os produtos desta? Tais são alguns dos problemas que devem ser enfrentados pela reflexão 

conceitual que se queira mais que reação epidérmica e meramente negativa face aos novos 

contornos da realidade social que advém virtualmente do processo de transformação ora em 

curso. A emergência destas novas modalidades de experiência social de mundo não requer 

uma denegação moral ou filosófica, bem a gosto das posições heideggerianas e irracionalistas 

que preponderam ainda nas humanidades, mas o reconhecimento de suas principais 

determinações objetivas, bem como a compreensão de suas possibilidades e contradições 

imanentes. 

 Num primeiro momento, é importante fixar de modo claro e bem delimitado 

determinadas pontuações categoriais que visam esclarecer o conteúdo efetivo dos conceitos. 

O que se reveste de grande importância, porquanto isto permita compreender criticamente o 



modo como os desenvolvimentos científicos e tecnológicos alcançam a instância da vida 

cotidiana e passam a ser expressar imageticamente no senso-comum. Uma destas categorias 

que mais sofrem mal-entendidos provenientes da incompreensão de seu conteúdo, bem como 

com a forma preponderante em que os mass-media os aborda e os difunde, é a do virtual. 

 Em geral, ao virtual é articulada de maneira implícita ou explícita a significação de 

ausência de substancialidade, uma existência fantasmagórica cuja matriz seria aquela da 

irrealidade. Neste sentido, o virtual é contraposto à realidade material como um algo a que 

falta consistência e mesmo objetividade. Consideremos, para começar, a oposição fácil e 

enganosa entre real e virtual. Assim, a palavra virtual é empregada com frequência para 

significar a pura e simples ausência de existência, a “realidade” supondo uma efetuação 

material, uma presença tangível. O real seria da ordem do “tenho”, enquanto o virtual seria da 

ordem do “terás”, ou da ilusão, como o exprime Pierre Lévy. Tome-se para início o sentido 

mesmo da palavra virtual: originada do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de 

virtus, força, potência. Ou seja, a virtualidade indica uma emergência ou um aspecto que pode 

vir a surgir, que possui a capacidade em si mesmo, ainda que não de maneira autárquica e 

autossuficiente de vir-a-ser, de devir em processo.  O virtual tende a atualizar-se, sem ter 

passado, no entanto à concretização efetiva ou formal. Assim, esclarece Lévy que “(...) o 

virtual não se opõe ao real mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras 

de ser diferentes” (LÉVY, 1998, p. 15).  Frise-se que afora o afastamento da dicotomia 

simplista entre real e irreal - não obstante esta distinção exista, e deva existir, a questão é que 

ela não é adequada para o contexto - há igualmente um outro ponto crítico que se evidencia na 

argumentação de Lévy: o deslocamento do campo semântico substantivo para aquele 

processual. O virtual se diz, para retomar não por acaso uma fórmula aristotélica, como 

processo, atividade, protocolo e não como ente. Sobre este tema voltar-se-á mais à frente. 

 Pelo momento, cabe desdobrar acompanhando o filósofo francês o discernimento 

categorial mais adequado. O virtual, como processo, não se opõe ou ao menos se diferencia da 

realidade física ou objetiva, mas sim à categoria do possível. Virtualidade e possibilidade, 

conquanto sejam comumente entendidos como termos sinônimos se referem a contextos e 

funções no processo de efetivação, de produção ou de realização, bastante distintos. 

Consoante Lévy, virtualidade se refere ao momento de pro-jectum, de esboço de princípios, 

cuja démarche é estabelecida pela articulação das categorias na qual o momento 

preponderante, mais determinativo é exatamente aquele da architetura, do estabelecimento do 

enquadramento geral que define o rumo mais profundo da processualidade. Já o campo do 



possível seria, por conseguinte, próximo àquele do real: só lhe faltaria a existência 

propriamente dita, como plenitude objetiva das categorias.  

 De outra parte, consequentemente, o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. 

Contrariamente ao possível, estático, dado e já constituído, o virtual é um complexo 

problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um 

acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: 

a atualização. A existência do virtual se aproximaria mais à imagem de um fluxo inicial que a 

de uma represa cujas comportas estariam a ser abertas. O processo de virtualização se 

caracterizaria, portanto como o de uma análise na qual os elementos e relações são extraídos 

do complexo no qual perfazem sua efetividade, com a verificação da estrutura em que estes 

assumem seu lugar e reelaboração desta. A atualização é exatamente o encaminhamento da 

processualidade no sentido da construção do todo articulado como princípio ou vigência 

estrutural de um dado sentido, entre outros ali em latência. Atualizar seria dar forma 

consistente sob uma arché já delimitada de uma concatenação em que os aspectos e relações 

afirmam uma estruturação na qual a armação toma configuração, sem necessariamente 

assumir a figura concreta, pronta e acabada, de uma existência objetivamente posta. 

Atualização e virtualização se entendem então como momentos antitéticos, porém 

complementares e interdeterminados, da dação de forma objetiva e/ou material no curso da 

atividade produtiva.  

 A atualização aparece então como a solução de um problema, uma solução que não 

estava contida previamente no enunciado. Ou seja, não se trata ainda de pôr em operação ou 

deflagrar um processo represado ou possivelmente dado, de encaminhar por meio da atividade 

produtiva o curso impedido ou atrasado pela simples ausência de uma causa eficiente, da 

atuação material ou objetiva sobre a coisa. Portanto, atualizar é “(...) algo mais que a dotação 

de realidade a um possível ou que uma escolha entre um conjunto predeterminado: uma 

produção de qualidades novas, uma transformação das ideias, um verdadeiro devir que 

alimenta de volta o virtual” (LÉVY, 1998, p. 16). O ato de produzir, em sentido amplo no que 

tange ao quadro ontológico de referências, valendo da produção de valores de uso palpáveis 

àquele de operacionalização formal dos processos, é uma atuação criadora. O devir mesa não 

está contido na madeira como uma possibilidade inscrita organicamente na realidade 

biológica da árvore, mas tão somente como virtualidade pelo conjunto de propriedades 

objetivas que se enlaçam e perfazem a existência concreta e finita daquela árvore em especial. 

 Como se viu, a virtualização de propriedades existentes num dado complexo de 

categorias, a reconfiguração daquelas em elementos a serem reunidos e concatenados numa 



nova totalidade aparece como uma das características mais centrais da produção. No entanto, 

como chama a atenção Lévy, o processo de virtualizar categorias não somente é atinente à 

produção estrito senso, mas igualmente à organização das condições, tanto objetivas quanto 

subjetivas da atividade: “(...) a interação entre humanos e sistemas informáticos tem a ver com 

a dialética do virtual e do atual” (LÉVY, 1998, p. 17). Utilizando-se novamente da imagem do 

fluxo processual, a montante, a redação de um programa, por exemplo, trata um problema de 

modo original. A jusante, por sua vez, tem a ver com a atualização do programa em situação 

de utilização, por exemplo, num grupo de trabalho, desqualifica certas competências, faz 

emergir outros funcionamentos, desencadeia conflitos, desbloqueia situações, instaura uma 

nova dinâmica de colaboração. Assim, “O real assemelha-se ao possível; em troca, o atual em 

nada se assemelha ao virtual: responde-lhe”. Não mais o virtual como maneira de ser, mas a 

virtualização como dinâmica. A virtualização pode ser definida como o movimento inverso da 

atualização. Consiste em uma passagem do atual ao virtual, em uma “elevação à potência” da 

entidade considerada. Por isso, a virtualização não é uma desrealização (a transformação de 

uma realidade num conjunto de possíveis), “(...) mas uma mutação de identidade, um 

deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto considerado: (...) em vez de se 

definir principalmente por sua atualidade (uma 'solução'), a entidade passa a encontrar sua 

consistência essencial num campo problemático” (LÉVY, 1998, p. 17-18). O virtual assim 

não se coloca como um puro imaginário, no sentido de uma presença meramente ideal, 

subjetiva. A virtualidade se coloca como processo de reconfiguração da articulação dos 

elementos que emergem promovendo um conjunto de transitividades inauditas. 

Primeiramente, somente participa da efetividade dos processos de realização, tendo como 

pressuposições necessárias a totalidade de condições materiais mobilizadas para tornar o 

circuito informacional uma possibilidade concreta. Em segundo lugar, tem a processualidade 

virtual efeitos práticos mensuráveis e existencialmente evidenciados.  

 Assim, a atualização ia de um problema a uma solução. A virtualização passa de uma 

solução a um (outro) problema. Sendo uma de suas principais modalidades, o desprendimento 

do aqui e agora, a possibilidade de um rearranjo contínuo de rotinas e formas de interatividade 

produtiva em torno de problemas e projetos.  O que vale igualmente para as relações sociais, 

nas quais transcorre a produção da vida. A empresa virtual não pode mais ser situada 

precisamente. Seus elementos são nômades, dispersos, e a pertinência de sua posição 

geográfica decresceu muito. O que não resulta numa desrealização do processo, mas na sua 

concretização montada na dinâmica da reconfiguração de elementos e relações postos em 

virtualidade. Os aspectos e condições tomam a formam de virtuais na medida em que sejam 



passíveis agora de separação de contexto de seu contexto inicial e de serem rearticulados sob 

a vigência de novas demandas técnicas e societárias. Evidentemente, ressalte-se, não se faz 

aqui tabula rasa da existência do controle social do capital, das pressões e coações exercidas 

no exercício deste domínio, e de seus antagonismos inerentes. Ao contrário, o processo 

mesmo de virtualização se encontra atravessado pela exigência de maximização do império 

sobre o tempo de mobilização da força de trabalho, principalmente aquela cuja matriz reside 

na cientificidade, intentando configurar a totalidade do tempo de vida como tempo de 

valorização do capital. Mas, entretanto, a processualidade do capital, em que pese sua 

tessitura estranhada não deve ser encarada como sujeito autônomo em essência, porquanto 

nada mais seja que a expressão de determinadas relações sociais objetivas tornadas 

independentes de seus produtores sob a regência imediata de personificações da propriedade 

privada. Deste modo, os sujeitos vivos e ativos continuam a existir e a operar as condições na 

forma capital, ou seja, numa modalidade de existência particular da produção. O capital não 

pode, pois, ser considerado uma substância mística, é antes uma determinada Daseinsform da 

interatividade social dos indivíduos.  

 O processo como contradição operada e operante atua simultaneamente na forma da 

maximização do sobretempo relativo de trabalho, tornando a economia temporal obtida pela 

virtualização do locus da atividade um insumo a mais na valorização, mas, de outra parte, 

virtualiza igualmente as conexões sociais entre os indivíduos que trabalham. A 

universalidade, mesmo em sua forma estranhada, põe como horizonte uma ampliação de 

nexos que supera em muito aquela dada pela pertença imediata a um território fisicamente 

delineado. Tal efeito é obtido em função do desenvolvimento de formas e padrões de conexão 

em rede que torna contingente o estar aqui ou ali. Uma espécie de desengate os separa dos 

espaços, físico ou geográfico, ordinários e da temporalidade do relógio e do calendário. A 

virtualização submete a narrativa clássica a uma prova rude. De um lado, “(...) unidade de 

tempo sem unidade de lugar (graças às interações em tempo real por redes eletrônicas, às 

transmissões ao vivo, aos sistemas de telepresença)”, de outro, “(...) continuidade de ação 

apesar de uma duração descontínua (como na comunicação por secretária eletrônica ou por 

correio eletrônico)” (LÉVY, 1998, p. 21).  

 Do lado dos trabalhadores, os desenvolvimentos em curso fazem emergir uma nova 

morfologia da atividade de gerar riqueza, a qual não obstante não negue de maneira nenhuma 

a forma propriamente dita do capital, faz surgir caracteres até então desconhecidos ou 

existentes em épocas anteriores, mas em contextos profundamente diferentes. Surge assim um 

caráter outro, frequentemente associado à virtualização: a passagem do interior ao exterior e 



do exterior ao interior. O trabalhador clássico tinha sua mesa de trabalho.  Em troca, o 

participante da empresa virtual compartilha um certo número de recursos imobiliários, 

mobiliários e programas com outros empregados.  O membro da empresa habitual passava do 

espaço privado de seu domicílio ao espaço público do lugar de trabalho. Todo espaço é 

espaço de valorização, todo tempo, virtualmente, é tempo de valorização. Mais-valor full 

time! Esta profunda transformação na morfologia do trabalho assalariado em sua relação 

antagônica e complementar com o capital produz consequências que extravasam o terreno do 

“mundo do trabalho” abstratamente considerado. A alteração no modo concreto de integração 

do espaço e do tempo vitais reverbera necessariamente na esfera existencial. Por contraste, o 

teletrabalhador transforma seu espaço privado em espaço público e vice-versa. Embora o 

inverso seja geralmente mais verdadeiro, ele consegue às vezes gerir segundo critérios 

puramente pessoais uma temporalidade pública. Os limites não são mais dados. Os lugares e 

tempos se misturam. Em sua morfologia a organização da atividade produtiva subsumida ao 

capital, conjugada com a exponenciação do mais-valor em sua forma relativa, redunda numa 

transformação no nível da temporalidade imediata na qual os indivíduos operam. Conforme 

observa Lévy: “(...) a virtualização é sempre heterogênese, devir outro, processo de 

acolhimento da alteridade”. Alteridade que no campo societário ordenado com base nas 

demandas de reprodução do capital, em patamares sempre mais elevados de valorização, 

torna-se a incorporação do tempo de vida do trabalhador no cômputo do capital. A forma do 

tempo de trabalho amplia seu escopo, como temporalidade devotada ao capital, transborda 

virtualmente para além das fronteiras habituais. O que não significa a afirmação duma 

inautenticidade radical, como condição alienante.  Neste caso também, “Convém 

evidentemente não confundir a heterogênese com seu contrário próximo e ameaçador, sua 

pior inimiga, a alienação, que eu caracterizaria como reificação, redução à coisa, ao ‘real’” 

(LÉVY, 1998, p. 25). O processo não é de natureza unívoca, mas contraditória. Ao mesmo 

tempo em que se afirma como poderia sobre várias instâncias vividas, mais o capital tomando 

forma virtual abre obrigatoriamente, do ponto de vista técnico e interativo, determinadas vias 

novas de universalização da individualidade. 

IV 
 

 Como repensar a educação no contexto desta inflexão histórica decisiva no campo dos 

meios interativos? Um dos pontos centrais para ensaiar a resposta a esta questão é antes de 

tudo a observância do caráter abrangente – e aberto – da categoria virtual. No que respeita ao 

processo educativo, cabe ponderar a virtualização em seus aspectos mais gerais, e não 



somente em sua natureza imediata de meios a serem mobilizados de maneira indistinta em 

quaisquer contextos práticos. Ainda que esta acepção seja objetivamente existente e mesmo 

preponderante na efetividade produtiva, o virtual precisa ser pensado primeiramente segundo 

sua tessitura formal. Como modalidade nova de procedimento e organização práticos, a 

virtualidade é uma forma de tomar e articular elementos-chave das atividades. Desta maneira, 

a presença de dispositivos materiais que permitam a operacionalização virtual dos 

constituintes de uma totalidade, no caso, dos diversos integrantes de uma dada figuração 

informacional (gráficos, parâmetros, textos, matizes, sonoridades, etc.), pode vir a facultar a 

virtualização dos elementos inerentes e específicos à atividade interativa como tal. Um 

horizonte de possibilidade raramente considerada em planejamentos de curso, de aulas, de 

avaliações e de rotinas educativas. A processualidade particular do ensinar acaba passando 

incólume, num sentido improdutivo, ao talhe dos meios operados; de forma verdadeiramente 

subdimensionada.  

 Neste sentido, é necessário evitar os extremos abstratos que caracterizam a apreensão 

cotidiana, e em algumas circunstâncias também no espaço acadêmico. Por um lado, tem-se a 

aceitação acrítica da novidade “pela novidade”, como um simples acréscimo “neutro” no que 

respeita às atividades. Concebido como um mero plus em termos mercadológicos, os 

equipamentos e procedimentos de virtualização são apresentados e utilizados como itens 

quase decorativos. Tanto os espaços práticos quanto as normas de sua ordenação não são 

afetados essencialmente pela mobilização de tais meios. Em assim transcorrendo a 

apropriação da tecnologia, a processualidade pedagógica raramente se cifra em suas variadas 

dimensões por esta incorporação. Além deste modo, há também outro no qual a positividade 

da virtualização é tomada de maneira abstrata. Neste, a presença de meios virtuais de 

interação e produção é tomada como portadora autônoma de causalidade transformativa. Algo 

que se expressa, de certa forma caricatamente, nas tendências do “cyber evangelism”. Por 

outro lado, há igualmente que distar-se da pura e simples recusa, por seu caráter capitalista ou 

em nome do estranhamento cotidiano. Ora, identificam-se os processos de virtualização 

imediatamente à forma social do capital, revivendo as concepções mistificadoras da economia 

política, criticadas por Marx2. O fetichismo do capital aparece então curiosamente como uma 

componente das vertentes intelectuais que se reivindicam críticas ao mundo capitalista. Ora, a 

objeção se centra no argumento de que a prática educativa não pode – ou não deve – ser 

articulada com os elementos práticos mais contemporâneos. Inclusive se julga que estes ao 
                                                 
2 Marx, K. Das Kapital, zweiter Buch - Kritik der politischen Ökonomie, In Marx/Engels Werke, Band 24. Berlin: Dietz 
Verlag, 1998, p. 138. 



serem aí inseridos a desvirtuariam. Arrimando-se na intuição confusa da identidade abstrata 

entre artefatos/efeitos tecnológicos e sua forma social capital, preconiza-se a construção de 

barreiras à incorporação educativa do virtual. A educação nesta perspectiva deveria ser 

apartada das transformações sociais trazidas pelo incremento tecnológico recente, manter-se 

“santuário” “humano” e “acolhedor”, avesso à “fria” tecnologização científica da vida. Uma 

versão mais tacanha, do já limitado, padrão heideggeriano de pensar. 

 A posição aqui defendida se opõe em igual medida a ambas. Considera-se mais 

adequado tomar criticamente o talhe de virtualidade dos processos contemporâneos de 

produção e de interação, possibilitados pelos desdobramentos práticos das ciências da 

informação. Discernindo em seus elementos constitutivos e formas de articulação 

virtualidades positivas. Buscando precipuamente aferir, não obstante sumariamente, dado o 

escopo deste trabalho, o quantum cada um deles e sua articulação podem colaborar para o 

desenvolvimento da atividade educativa. Consoante ao até aqui exposto, propõem-se três 

variantes da virtualização em diálogo recíproco com a atividade educativa: 1) Meios de 

interação, sensibilização e experimentação dos conteúdos e práticas; 2) Forma virtualmente 

nova da relação pedagógica; e 3) Forma de rearticulação dos conteúdos e práticas. 

 A que inicia a enumeração é a intuitivamente mais clara. Arrima-se na percepção 

direta e nua da proporção crescente em que o processo de virtualização adentra nas diversas 

searas da vida cotidiana, em todos os cotidianos. Na qualidade de meio cuja destinação é 

passível de resignificação contínua, crescente e indefinida, estabelece-se cada vez mais na 

forma dos dispositivos objetivamente configurados e ordenados, que servem a inúmeras 

posições finalísticas. Nem sempre, porém, esta mesma presença acachapante e irrevogável 

permite a apreensão de todas as implicações; sejam aquelas já postas na ordem do dia, sejam 

aquelas ainda puras virtualidades de uso. Interação, sensibilização, experimentação são 

elementos de uma tríade prática constante e inscrita na figura material dos próprios 

equipamentos e das operações a que estes inicialmente se destinam e das que possam vir a 

fazer parte. Como se impõe aqui ser breve, que se pense somente na ubiquidade. Esta 

categoria ontológica constitutiva da aparição objetiva da virtualidade inaugura potencialmente 

uma série de experiências com o conteúdo, e suas diversas dimensões, que ultrapassa qualquer 

outra trazida pelos meios de interação anteriores. Estar aqui, lá e..., ao mesmo tempo, em 

lugar algum, desconcerta as referências espaciais a que o pensamento, a linguagem e a 

interatividade estão acostumados e encerrados. O segundo veio “problemático” concerne 

exatamente ao modo como a prática educativa pode, ou ser, implicada pela irradiação 

universal da virtualidade. Qual tipo de interação, organização e prática educacionais estariam 



em consonância com as possibilidades dos meios virtualizados? Em que a integração deles 

poderia alterar os rumos das rotinas, atividades e da normatização da interação educador x 

educando? As diversas modalidades diferenciadas de ensino, exempi gratia, a EaD, hoje 

propostas apenas começam, e muito tenuemente, a roçar o terreno vasto de oportunidades e 

desafios. O que pensar então da escola em seu sentido mais tradicional? A reorganização da 

propositura pedagógica no cotejamento com a irreversibilidade do virtual é uma demanda que 

crescerá em urgência. Não no sentido de uma distopia educativa, na qual, numa versão 

sombria, o educar seria ele mesmo entregue à sistematização autônoma reificada da condução 

pedagógica, mas talvez naquele de uma potencialização de virtus relacionais ainda não 

explorados.  

 Por fim, a tríade necessariamente se fecha com a consideração para com a 

virtualização possível do ato de ensinar, e do educar nele implicado.  Como processo, o 

virtual subentende um duplo movimento para com o estabelecido. Num primeiro, a 

“desestruturação” da totalidade sintética, o passo da empreitada, por assim dizer, analítico. 

Esta desconstrução tem como meta a identificação das variadas conexões, e desconexões, 

entre os componentes de uma totalidade dada. Assim, o que aparece inicialmente como 

monólito íntegro pode neste processo emergir em sua natureza tensionada de articulação 

recíproca de elementos. O segundo movimento é o da construção de uma nova totalidade, ou 

de reconstrução num registro diverso, na qual os elementos são concatenados em virtude de 

suas propriedades. Por isso, aqui, nem tudo é permitido! Tudo depende da identificação dos 

teores específicos a cada unidade elementar anteriormente conectada e passível de devir 

momento de um todo novo. Neste sentido, de maneira contraintuitiva, o resultado é um 

conjunto estruturado necessariamente experimental, entregue sempiternamente à exercitação 

constante de sua revisão. Pode-se entender aqui a virtualização igualmente como um processo 

de construção de pontes inusitadas ou inesperadas entre temas, conteúdos, elementos, 

aspectos problemáticos e linhas de força da realidade social que se tornem objetos do ensino. 

A “destruição” da trama originária dos suportes materiais do significativo – um texto e um 

filme, por exemplo – tem como telos a construção de uma totalidade nova onde um 

significado reflexivo pode emergir ou até ser engendrado na totalidade (meio ou atividade) 

configurada de maneira didática. No entanto, isto demanda e motiva por sua vez em termos 

correspondentes a alteração do locus institucional da escola. Virtualizar-se o espaço e as 

relações escolares no sentido promover o desenvolvimento da pessoalidade nos processos 

característicos do aprendizado. 
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