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RESUMO 

A idéia de uma epistemologia da leitura remete essencialmente ao momento 

contemporâneo da morfogênese do conhecimento humano permeado por múltiplas 

interfaces conceituais que desfronteirizam áreas disciplinares do saber, consideradas 

habitualmente rígidas e particionadas. Dentro desta visão transformacional de leitura, 

hipertextualidade, interconectividade e transversalidade, por exemplo, constituem-se em 

elementos co-restruturantes na interpretação de novas realidades que redimensionam o 

pensamento humano.  

No campo da educação e da didática contemporâneas, considerando-se a interface 

entre educação e comunicação, para se compreender as mediações que ocorrem na 

mídia digital interativa, o trabalho visa investigar como a epistemologia da leitura pode 

representar um campo interpretativo que possibilite a inserção dos meios digitais dentro 

do contexto escolar.   

Para tal, o estudo defende teoricamente a inter-relação conceitual indissociável 

entre midiologia, educação e hermenêutica na era das redes digitais para fundamentar as 

necessidades de mudanças dos referenciais interpretativos dos professores no espaço 

escolar  frente a um cenário pedagógico cada vez mais dinâmico.  

Já de um ponto de vista mais ilustrativo, o estudo contextualiza em termos 

práticos, a interface entre tecnologias digitais, mediações e processos interpretativos do 

conhecimento, servindo-se de casos ilustrativos. Por exemplo, a partir das interconexões 

conceituais entre o pensamento de Jacob Bronowski e James Burke. E por meio de 

comparações entre experiências realizadas pelo Instituto James Burke (projeto k-web) e 

o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da Faculdade de Educação da USP (NEA-

FE/USP), com destaque para o Sistema Transversal de Ensino e Aprendizagem 

(STEA). 

Palavras-chave: midiologia, formação de professores, tecnologias de informação e 

comunicação, conhecimento como rede, ciências cognitivas, 

hermenêutica. 

 



SUMARIO 

La idea de una epistemología de la lectura remetí esencialmente al momento 

contemporáneo del la morfogenesis del lo conocimiento humano permeado por 

múltiplas interfaces conceptuals que desfronterizan áreas disciplinarias del saber, 

consideradas asiduamente rígidas y fragmentadas. A partir de este entendimiento 

transformativo del la lectura, hipertextualidad, interconectividad y transversalidad, por 

ejemplo, constituyen elementos co-reestructurantes en la interpretación del las nuevas 

realidades que dimensionan lo pensamiento humano.     

En lo campo de la educación y didáctica contemporáneas, considerando la 

interface entre la educación y comunicación, para comprenderse las mediaciones que 

acontecen in la media digital interactiva, lo estudio investiga el modo la epistemología 

de la lectura representa un campo interpretativo que posibilite una inserción de los 

medios digitales en lo contexto escolar. 

En este aspecto, lo estudio considera teóricamente la interrelación conceptual 

indisociable entre midiología, educación y hermenéutica in la era de las redes digitales 

para fundamentar las necesidades de mudanzas de los referenciales interpretativos de 

los profesores en lo espacio escolar ante a un escenario pedagógico cada vez más 

dinámico.     

Con relación a un punto de vista más ilustrativo y en términos prácticos, lo 

estudio contextualiza la interface entre tecnologías digitales, mediaciones y procesos 

interpretativos de lo conocimiento, mostrando casos que ejemplifican lo enfoque 

empleado. Por ejemplo, a partir de las interconexiones entre  lo pensamiento de Jacob 

Bronowski y James Burke. Y por medio de comparaciones entre experiencias realizadas 

por lo Instituto James Burke (projeto K-Web) y lo Núcleo de Educación de Jóvenes y 

Adultos de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo (NEA-FE/USP), 

con destaque para lo Sistema Transversal de Enseñanza y Aprendizaje (STEA). 

Palabras clave: midiología, formación de profesores, tecnologías de información y 

comunicación, conocimiento como rede, ciencias cognitivas, 

hermeneutica. 
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