
  
  
  

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO 

 
 
 
 
 

Ensaios Fotográficos – Manuel de Barros 
 

Não quero saber como as coisas se comportam. 

Quero inventar comportamento para as coisas.  

Li uma vez que a tarefa mais lídima da poesia é a 

de equivocar o sentido das palavras 

Não havendo nenhum descomportamento nisso 

senão que alguma experiência lingüística. 

Noto que às vezes sou desvirtuado a pássaros, que 

sou desvirtuado em árvores, que sou desvirtuado 

para pedras. 

Mas que essa mudança de comportamento gental 

para animal vegetal ou pedral 

É apenas um descomportamento semântico. 

Se eu digo que grota é uma palavra apropriada para 

ventar nas pedras, 

Apenas faço o desvio da finalidade da grota que 

não é a de ventar nas pedras. 

Se digo que os passarinhos faziam paisagens na 

minha infância, 

É apenas um desvio das tarefas dos passarinhos que 

não é a de fazer paisagens. 

Mas isso é apenas um descomportamento lingüístico que 

não ofende a natureza dos passarinhos nem das grotas. 

(...) 
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trabalho desta investigação científica foi composto a partir de seis 

capítulos, antepostos por esta introdução e pela trajetória metodológica, e 

concluído por certas reflexões que procuram embasar os conceitos e 

idéias alavancadas a partir de um olhar reflexivo de caráter mais pessoal. Além disso, 

são disponibilizados ainda anexos que complementam as informações necessárias ao 

subsídio da trajetória metodológica adotada bem como ilustram mais elementos práticos 

em relação ao arcabouço teórico defendido. 

Na Introdução são abordados aspectos básicos que contribuíram para o 

desenvolvimento deste trabalho de investigação, tais como a apresentação do tema e 

justificativas, delimitação da pesquisa com os seus objetivos básicos, o tratamento 

metodológico da investigação, os desafios enfrentados durante a pesquisa. 

Na Trajetória Metodológica são detalhados os elementos que substanciam a 

escolha adequada do método, apresentando-se, primeiramente um contexto histórico da 

Teoria Hermenêutica; em seguida, o contexto da Teoria Hermenêutica em relação ao 

foco da pesquisa e; por fim, o tratamento metodológico da pesquisa.  

O CAPÍTULO I: DAS CONCEPÇÕES DE LEITURA, EPISTEMOLOG IA 

DA LEITURA E PROCESSOS MEDIATIVOS  procura apresentar os conceitos 

principais da abordagem da leitura em transformação pelos meios digitais, e que serão 

posteriormente re-elaborados ao longo do estudo. Para tal, primeiramente concebe-se 

uma investigação, partindo-se do campo da leitura da natureza à natureza da leitura. 

Para em seguida, sustentar outra abordagem decorrente: da leitura do mundo ao mundo 

da leitura. Expõe ainda a inter-relação da leitura com novas sensibilidades preconizadas 

pelos meios tecnológicos digitais. Finalmente, procura caracterizar o fenômeno cultural 

da epistemologia da leitura dentro da era digital.     

O CAPÍTULO II: PRESSUPOSTOS MIDIOLÓGICOS: DAS 

CONCEPÇÕES DE MEIOS, MÍDIAS E MEDIAÇÕES trata a respeito de conceitos 

aplicados à noção de meios, mídias e mediações, fundamentais para o entendimento do 

foco do estudo relacionado ao campo da educação e da didática na era digital. Neste 

aspecto, faz um breve postulado sobre a inter-relação conceitual entre meios, mídias e 

mediações. E, complementarmente, entre meios e mediações como dualidades 

complementares; e entre meios e mediações como confluências e extensões conceituais. 

O 
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Em seguida, caracteriza a transição paradigmática da cultura das mídias para a cultura 

dos meios digitais, a partir da distinção que se faz entre convergência de mídias e 

convergência de meios (digitais). Elucida aspectos da Nova Mídia (Mídia Digital) e dos 

Novos Meios (Meios Digitais).  Aborda a distinção entre meios de leitura e leitura dos 

meios. 

O CAPÍTULO III: TEORIA DA MEDIAÇÃO define alguns pressupostos que 

ajudam a compreender melhor a importância do conceito de mediação na educação 

digital, em decorrência da complexidade do conhecimento contemporâneo e das 

mudanças paradigmáticas no campo educacional. Para tal, enfoca a complexidade entre 

o conhecimento do mundo e o mundo do conhecimento. Em seguida, estabelece 

correlações entre: cognição e mediações; inteligência e mediações; sentidos e 

mediações; linguagens, tecnologias e mediações; imagens e mediações; metáforas e 

mediações.  

 O CAPÍTULO IV: DA TEORIA DA MEDIAÇÃO À TEORIA DOS ME IOS 

DIGITAIS apresenta a transformação dos aportes conceituais mediativos que influem 

na percepção digital. Elucida os artefatos tecnológicos e como eles podem aprimorar a 

consciência crítica do ser humano. Aponta as hibridações conceituais que operam no 

conhecimento humano na era das redes digitais, além de caracterizar ainda alguns 

preceitos presentes nas chamadas paradigmatologias pós-estruturalistas com ênfase em 

certas mediações educacionais. Atrelado a esta questão, estabelece a inter-relação entre 

meios, mediações e valores educacionais emergentes. Finalmente, elucida o momento 

perceptivo da leitura com meios digitais.  

O CAPÍTULO V: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ERA DAS 

REDES procura focar mais atentamente as contribuições da midiologia, da teoria 

hermenêutica e da epistemologia da leitura dentro do campo pedagógico. Para tal, 

ilustra primeiramente a interface entre midiologia, hermenêutica e educação no mundo 

digital. Em seguida, apresenta como a leitura do mundo digital no espaço escolar se 

inter-relaciona com outros pressupostos mediativos. Posteriormente, aborda o processo 

educativo na era das redes, focando a questão da sensibilidade hipertextual em relação a 

outros modos de ler conhecimentos. Em seguida, apresenta algumas mediações que 

interage nos meios digitais, concluindo com um enfoque inter-relacional entre meios, 

mediações e valores educacionais. 
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O CAPÍTULO VI: DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  apresenta os 

aspectos da pesquisa prática propriamente dita. Para tal, realiza uma análise 

contextualizada de processos mediativos, focando-se em atividades com alunos de 

graduação, pós-graduação, um grupo de pesquisa e entrevistas com pesquisadores 

relacionados ao campo de estudos. Em seguida, realiza um estudo de caso a partir das 

interconexões entre as idéias de Jacob Bronowski e James Burke no campo pedagógico. 

Ainda dentro do foco do estudo de caso, ilustra certos processos mediativos 

interagentes, a partir da ótica dos dois trabalhos, relacionados às características dos 

meios digitais. . Dando continuidade, compara o foco das experiências educacionais do 

Instituto James Burke com o sistema transversal de ensino e apoio curricular (STEA), 

desenvolvido no NEA/FE-USP, ilustrando aspectos de suas contribuições para o ensino 

básico. Prosseguindo, apresenta casos ilustrativos da Epistemologia da Leitura a serviço 

da Educação do Olhar e da Pedagogia da Sensibilidade.  

No item CONSIDERAÇÕES FINAIS são tecidas algumas conclusões de ordem 

geral acerca da temática da tese. Nele são apresentados alguns pontos de vista pessoais 

que visam dar mais sustentação à relevância do estudo e do tema investigado.  

Quanto às fontes referenciais, estas estão organizadas seguindo a 

multidimensionalidade de fontes de diversos suportes tecnológicos, acompanhando a 

atualidade da era das redes digitais e multimeios. A bibliografia foi subdividida por 

tópicos de relevância na articulação de conceitos fundamentais ao desenvolvimento da 

pesquisa, a saber: epistemologia da leitura, teoria da mediação, nova teoria dos meios, 

teoria hermenêutica, formação de professores, estudo de caso: Bronowski e Burke, 

bibliografia complementar e mídias digitais. 

Já os ANEXOS visam complementar do ponto de vista documental a investigação 

empreendida. Atestam por meio de registros, os elementos que subsidiaram o processo 

da atividade de pesquisa, explicitando a relevância do trabalho de investigação. 

Encontram-se, nos anexos, os seguintes itens: fóruns eletrônicos com alunos graduandos 

em pedagogia, professores em formação educacional, pós-graduandos cursantes de 

disciplina de pós-graduação em Educação, pesquisadores em formação, roteiro de 

entrevistas com pesquisadores, intercâmbio científico com a equipe do projeto K-Web 

e, Referências Biobibliográficas. 
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II NNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 
 
 
 

Padrão (Fernando Pessoa) 

 
O esforço é grande e o homem é pequeno.   

Eu, Diogo Cão, navegador, deixei 

Este padrão ao pé do areal moreno 

E para diante naveguei. 

A alma é divina e a obra é imperfeita. 

Este padrão sinala ao vento e aos céus 

Que, da obra ousada, é minha a parte feita: 

O por-fazer é só com Deus. 

 

E ao imenso e possível oceano 

Ensinam estas Quinas, que aqui vês, 

Que o mar com fim será grego ou romano: 

O mar sem fim é português. 

E a Cruz ao alto diz que o que me há na alma 

E faz a febre em mim de navegar 

Só encontrará de Deus na eterna calma 

O porto sempre por achar. 
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processo crescente de digitalização da sociedade provoca inquietações 

ao mesmo tempo em que traz desafios pedagógicos em relação aos 

meios educacionais doravante empregados. Isto significa que não basta 

mais apenas se pensar em modos de inserção das tecnologias digitais 

modernas no espaço pedagógico, mas é preciso mais do que nunca se caracterizar o 

olhar com o qual as vemos, as sentimos e as pensamos à luz da sua natureza dinâmica e 

transformacional.  

Tal dinamicidade conceitual e hibridismo tecnológico, características da 

convergência entre meios, mídias e mediações que se complexificam e co-reestruturam-

se continuamente, exige um inventariar de itinerários interpretativos com vistas a se 

perceber com amplitude maior os fenômenos culturais, estéticos e filosóficos 

interagentes, que povoam esta nova ambiência e convocalidade imanente, codinome 

mídia digital.          

Diante de tais circunstanciais reflexivos, o educador não pode se pautar então em 

pensar meramente nos meios digitais como elementos de apropriação pedagógica 

irrestrita, decompostos em camadas estanques desarticuladas do contexto digital 

interativo e mediacional como um todo, pois tais meios já compreendem em si um fim 

pedagógico para se pensar outros modos de se viver, ser, sentir como também de se 

pensar o próprio pensamento em construção, dado que representam outras realidades 

mediais tecnologizadas.  

Outro ponto relevante nesta discussão em torno dos meios digitais diz respeito ao 

fato de que o paradigma da digitalização desconstrói invariavelmente certas barreiras 

epistemológicas do saber como um todo e, naturalmente tais ações se refletem no campo 

educacional e didático.  

Dentro desta perspectiva, as leituras e interpretações do conhecimento se 

multiplicam à medida que se multiplicam as redes de leituras e co-leituras, redes de 

leitores e co-leitores, escritores e co-escritores, autores e co-autores, intérpretes e co-

intérpretes, assim como as redes de mediações humanas e tecnológicas que operam nos 

meios digitais, gestando em tais ambientes infindas possibilidades mediativas de 

relações interpessoais, intrapessoais, interpsicológicas e intrapsicológicas no campo do 

saber virtualmente coletivizado.      

O 
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Neste âmbito, é importante salientar que tal estudo compreende um 

aprofundamento de questões anteriormente elucidadas durante a minha dissertação de 

mestrado, realizada dentro da área de Comunicação, na linha de pesquisa denominada 

“Comunicação e Educação”, pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo, intitulada “Cibernética Pedagógica na Era das Redes: A Ótica da Educação 

Digital na Contemporaneidade”, com um destaque especial para o subcapítulo “A 

Realidade Multidimensional e a Ótica das Mediações”, em que são caracterizados vários 

tipos de mediações consideradas fundamentais para a percepção do contexto digital na 

era das redes, a saber: mediação simbólica, cultural, estética, epistemológica, 

pedagógica e cibernética.   

Contudo, nesta fase posterior de estudo, o intuito foi retomar proveitosamente a 

aproximação do campo da Comunicação com a Educação, invertendo-se a lógica da 

área de abrangência maior para o campo da Educação e o campo da área específica 

circunscrita para o campo da Comunicação, concentrando-se com mais ênfase na área 

de Didática, tendo em vista o aprimoramento do processo de formação de professores 

no contexto escolar, em consonância com o desenvolvimento dos meios 

comunicacionais e pedagógicos na era digital.   

Durante a dissertação de mestrado, eu como pesquisador, tive a oportunidade de 

introduzir elementos que, por razões da própria natureza e objetivos de uma dissertação 

de mestrado, não puderam ser devidamente aprofundados. Por isso, optei por retomá-los 

posteriormente em um projeto de pesquisa em nível de doutorado para embasá-los com 

mais propriedade, acrescendo-lhes mais teor crítico e refinamento elucidativo. De modo 

que, a partir dos estudos anteriores, foram levantadas questões ainda mais indagativas 

no sentido de dar continuidade ao esforço necessário para o processo de prospecção do 

campo investigativo.  

Quer enfatizar-se também, de maneira categórica, que o trabalho de investigação 

em nível de doutorado é indiscutivelmente composto de novas idéias, e que outra 

estrutura conceitual serviu-se de base para prover suporte teórico ao campo elucidativo 

da pesquisa objetivada.  

O tema das mediações oportunamente desenvolvido no trabalho anterior, em nível 

de mestrado, cuja abordagem trouxe horizontes iluminadores para muitos pesquisadores 
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e educadores do país, é ponto de apoio focal na construção de articulações conceituais 

que norteiam tanto a justificativa quanto a fundamentação da pesquisa como um todo, 

bem como o estabelecimento do seu campo delimitativo dentro do campo da Educação 

na área de Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares, com especial ênfase na 

questão que diz respeito à investigação de um campo interpretativo na construção e 

aquisição de conhecimentos na era digital. 

Quanto à relevância e originalidade do estudo, reforça-se que atualmente existe 

um campo vasto de publicações especializadas na área de Comunicação e Educação 

(campo interfacial das mediações educacionais) denotadas com freqüência pelo 

emprego de conceitos tais como: (re)mediações, (novas) mídias, (novos) meios e 

substratos decorrentes. Tal literatura altamente especializada prescinde ainda de melhor 

aclaramento no que diz respeito aos seus aspectos diferenciais e relevantes de 

conceituações ou terminologias correlatas, uma vez que podem se constituir em redes de 

significações para o campo pedagógico e didático em transformação.   

A percepção da existência de tais elementos conceituais pode iluminar no 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas frente aos desafios da educação e do campo 

da didática na contemporaneidade. Bem como contribuir para a construção de uma 

visão crítica de tais elementos e aportes de modo a se prover um referencial de apoio à 

atividade educativa em sintonia com as transformações pelas quais passa o cotidiano 

escolar e social.   

Neste trabalho em questão, a epistemologia da leitura é focada como um corte 

epistemológico fundamental no que diz respeito ao atual significado que a leitura passa 

a desempenhar em uma sociedade altamente digitalizada, orientando o foco de estudo 

mais abrangente da pesquisa cujo objetivo básico é rastrear um campo interpretativo do 

conhecimento humano de inserção dos meios digitais dentro do contexto escolar.  

Dentro desta ótica, o estudo ressalta que para se inventariar a construção de tal 

teoria da leitura a partir dos meios digitais, é imprescindível se considerar a mudança 

paradigmática da teoria da mediação nos moldes tradicionais para a teoria dos meios 

digitais (ou teoria dos novos meios, compreendendo-se “novo” aqui com o sentido de 

“atual” e não “novo” como negação radical do “antigo” ou “tradicional”).  
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A teoria dos meios digitais concebe-se como uma re-elaboração complexificada 

da teoria da mediação, da qual emergem “novos” conceitos ou conceitos recriados e re-

atualizados mediante as necessidades interpretativas de se vislumbrar os fenômenos 

educomunicacionais (comunicacionais e ao mesmo tempo pedagógicos e didáticos) que 

ocorrem em decorrência das transformações de apresentação e representação do 

conhecimento na era digital.  

O processo de re-elaboração da teoria dos meios digitais pressupõe que tal teoria 

tem caráter co-restruturador em várias instâncias mediativas presentes no campo da 

Comunicação, com reflexos no campo Pedagógico e Didático, concebendo conceitos de 

mediação mais atinados com o desenvolvimento dos meios digitais na chamada Era das 

Redes.     

Segundo Assmann (1998, p. 21), a Era das Redes acalenta três características 

promissoras para o desenvolvimento humano: “a hipertextualidade, a conectividade e a 

transversalidade”. Esta era de desenvolvimento tecnocientífico pressupõe também em 

seu bojo grandes rupturas paradigmáticas do conhecimento humano, ensejadas de 

maneira significativa pelas chamadas tecnologias contemporâneas de informação e 

comunicação, as quais reproduzem reconfigurações nas ciências da natureza e da 

cultura, ou seja, as quais ´medeiam’ transformações que procuram atualizar proposições 

alinhavadas por tais  conhecimentos adquiridos.  

Para Santaella1 (p. 3), há muitas designações para mediação, e sendo assim, 

muitos planos de interfaces são possíveis de serem estabelecidos de acordo com o grau 

de diferenciação presente nos modos de intervenção do homem no mundo da natureza e 

da cultura2.  Cultura é mediação, assim como inteligência e linguagem também o são. 

                                                           
1
SANTAELLA, Lucia. Cultura tecnológica & o corpo biocibernético. Internet: 

http://www.pucsp.br/interlab/ santaell/index.html.  [Obtido em 29/06/99] 

2 A idéia de cultura que se deseja explorar nesse trabalho quer constituir-se de uma visão 

multidimensional da cultura, no sentido que bem salientou Paulo Freire em sua obra intitulada 

“Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967”. 

Freire defende o conceito antropológico de cultura para que seja possível o entendimento mais 

plenamente da relação homem-mundo a partir de dois níveis de categorizações: o mundo da natureza e o 
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Tudo o que leva o homem a uma atitude de intervenção no mundo mesmo que de 

maneira abstrata constitui-se em mediação.  No entanto, para se compreender o conceito 

por trás da idéia de mediação é preciso compreender também a distinção entre 

instrumento, meio e mediação, por exemplo: (QUERALTÓ apud QUADROS: 2001, p. 

170)3: 

“Um instrumento quer significar algo que é utilizado com o objetivo de obter alguns 

resultados específicos, e é abandonado uma vez que tais resultados tenham sido 

alcançados, até a próxima etapa em que ele possa ser necessário novamente para os 

objetivos da produção científica. Em outras palavras, um instrumento é um meio, como 

quando se emprega para falar, para utilizar, e depois deixá-lo de lado. Mas uma mediação, 

no entanto, constitui-se em algo mais, nominalmente, um meio o qual tem valor 

permanente, de tal forma que a atividade com a qual se correlaciona acaba por 

determinar-se em função deste meio ou mediação.” 

A partir de tal concepção, a mediação adquire certo significado de extensão, 

continuidade, fluência e confluência, expressando uma característica notavelmente 

humana, já que somente o homem é capaz de transfigurar o sentido do uso dos artefatos 

inferindo-lhes outros papéis mais sutis (BRONOWSKI: 1998, p.5).  Sendo que os 

instrumentos passam a ser mediações quando se constituem possibilidades 

interpretativas em relação a algo: a um artefato histórico, objeto cultural, fenômeno da 

natureza, conceito científico, estético, filosófico, valor humano etc. 

A teoria da mediação pode ser entendida ainda como metateoria proeminente para 

se vislumbrar aspectos contemporâneos da Comunicação em interface com a Educação. 

Em suas elucidações, o filósofo francês Edgar Morin concebe a transdisciplinaridade 

como “um metaponto de vista, uma metateoria, uma metaconcepção” que tem por 

princípio a desterritorialização disciplinar entre os vários conhecimentos (MORIN apud 

QUADROS: 2001, p. 103).   

Dentro deste contexto, presume-se a inter-relação indissociável entre mediação, 

transversalidade e dialogicidade, já que a teoria da mediação, nos moldes almejados, 

compreende uma teoria da autonomia cognitiva do sujeito. E, em tais condições, um 

                                                                                                                                                                          
mundo da cultura, e compreende que “cultura é o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não 

fez”. (FREIRE apud QUADROS: 2002, p. 151)   

3 Tradução de cunho próprio. 



 11  

aspecto importante a ser considerado é o caráter dialógico-dialético da mediação que é 

próprio da natureza da comunicação humana, o que requer um repensar contínuo sobre 

o processo pedagógico, determinado pela interlocução entre teorias e práticas 

educacionais.  

Em certa medida, a dialogicidade dentro do conhecimento humano encontra 

barreiras e limites conceituais que são características do próprio desconhecimento do 

seu intérprete ou interpretador que pode incorrer no uso de elementos interpretativos 

inadequados diante de uma percepção também inadequada do processo inerente à 

construção de certos conhecimentos. No entanto, uma teoria da autonomia do 

pensamento intelectual pressupõe certos modos libertários do olhar em relação aos 

conhecimentos, em que o mais importante de tudo configura-se como o fundo 

pedagógico em relação à atividade aprendente contínua.  

Ainda dentro de tal acepção, conceitualmente, a Teoria dos Meios Digitais (Teoria 

dos Novos Meios) pressupõe mediações sucessivas até a geração de novos meios em um 

processo tanto retroativo4 quanto recursivo5, no sentido de se considerar que meios 

interferem continuamente em outros meios, e de que os meios contemporâneos também 

agem sobre sua própria estrutura redimensionando-a constantemente. E que a mídia 

digital interativa abarca inúmeros enfoques de entendimento conceitual, presentes no 

campo científico contemporâneo, tais como: autopoiése, sistemas adaptativos 

complexos, mídia com complexidade, entre outros, sendo que estes enfoques auxiliam 

na interpretação mais adequada dos elementos que interagem no fenômeno de criação e 

reprodução dos meios digitais com fins pedagógicos.    

Perfazendo interconexões conceituais entre os aportes provenientes de vários 

autores contemporâneos, é possível definir a transição da Teoria da Mediação para a 

                                                           
4 O conceito de circuito retroativo foi criado por Norbert Wiener e pertence à chamada Cibernética de 

Primeira Ordem na qual o conceito predominante é o da regulação. 

5O conceito de circuito recursivo foi criado por Humberto Maturana e Francisco Varela, ciberneticistas 

da chamada Cibernética de Segunda Ordem na qual o conceito predominante é o da auto-produção e 

auto-organização. 
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Teoria dos Meio Digitais, conceitualmente, como6: uma imensa rede de ecologias 

cognitivas flexíveis, na qual prevalece uma cultura de interfaces, ou seja, uma dimensão 

cultural permanentemente reflexiva, a qual advém da atitude de se pensar com o uso 

freqüente de recursos cognitivos de outra natureza, em consonância com o emprego de 

artefatos tecnológicos digitais, que implicam, por sua vez, em outros modos de 

compreensão do mundo, bem como diferentes métodos interpretativos da natureza, os 

quais se caracterizam por meios de extensão e intervenção da capacidade humana de 

criar construções simbólicas adversas.   

Deste modo, a epistemologia da leitura poderá corresponder a uma percepção das 

mudanças paradigmáticas contemporâneas, ao articular a teoria da mediação à teoria dos 

meios digitais como um processo de co-reestruturação permanente entre meios e 

mediações. Ou seja, entre meios que se tornam mediações que, por sua vez, produzem 

novos meios (meios conceituais atualizados), e os quais também se tornam novas 

mediações (outros tipos de construções simbólicas), em um sentido de re-configuração 

de papéis conceituais em amplo aspecto.  

Neste tocante, o estudo salienta como a epistemologia da leitura acalenta uma 

visão mais adequada às mudanças que ocorrem no mundo do conhecimento, ao articular 

as duas conceituações como modos distintos de perceber paradigmas interpretativos.  

Sendo que, em vista disto, muitas imagens ou metáforas podem ser amplamente 

exploradas para se observar os graus de articulação do conhecimento multidimensional 

desde as ciências da natureza às ciências da cultura e humanidades. Portanto, uma 

percepção interpretativa de modo a religar tais conhecimentos concebe-se como grande 

desafio educacional no século XXI. Pois, mudar os caminhos e o território da leitura, 

propondo-se outra natureza conceitual é elemento-chave nesta empreitada arrojada de 

visão e sensibilidade, na busca de meios expressivos adequados ao atual estágio de 

morfogênese do conhecimento humano.   

Efetivamente, a epistemologia da leitura como campo de inter-relação entre teoria 

da mediação e teoria dos meios digitais reflete a noção de uma teoria hermenêutica 

baseada no preceito de descoberta e interpretação, como elementos interpretativos que 

                                                           
6 QUADROS, Paulo da Silva. Em busca de uma pedagogia em rede. Redemoinhos – Informativo digital 

da Cidade do Conhecimento/IEA-USP – ano II, no. 12, 16 a 31 de agosto de 2002.    
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se transformam continuamente conforme re-elabora-se a percepção e a fruição do 

sujeito em relação aos conhecimentos escolares adquiridos dentro da esfera digital.  

Esta experiência hermenêutica pressupõe um desdobramento da leitura para outras 

sensibilidades mais arrojadas e socializantes ao mundo do conhecimento escolar, 

enunciando atitudes perceptivas relacionadas ao universo do campo digital, 

considerando-se o potencial do imaginário humano de criar novas relações com o 

conhecimento. 

Neste tocante, o referencial de suporte teórico que fundamenta este estudo busca 

explicar, compreender e relacionar os elementos presentes no contexto real que inter-

relaciona os conceitos de Hermenêutica, Epistemologia da Leitura, Teoria da Mediação, 

Teoria dos Meios Digitais e Formação de Professores.   

Em vista disto, percebe-se que há certos conceitos que precisam ser definidos a 

priori de modo a esclarecer os parâmetros norteadores do estudo em questão. A revisão 

de literatura especializada, de natureza preliminar, teve por objetivos: 

• Fundamentar o problema do estudo e seus objetivos. 

• Familiarizar o estudo com o conhecimento dentro da sua área de inserção 

com seu o eixo temático característico, assim como também dentro da área 

de concentração com o seu tema específico. 

• Contribuir para a construção conceitual a ser empregada na interpretação e 

análise dos resultados a serem obtidos pelo estudo investigativo.   

Deste modo, foram identificadas as seguintes palavras-chave com vistas a 

substanciar o aporte investigativo do estudo: 

• Estudos Midiológicos 

• Formação de Professores 

• Tecnologias de informação e comunicação 

• Conhecimento como rede 
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• Ciências Cognitivas 

• Leitura e interpretação (Teoria Hermenêutica) 

O termo estudos midiológicos é uma designação criada pelo filósofo francês em 

Comunicação, Régis Debray (1993), o qual teve grande influência nas idéias 

formadoras do pensamento do também filósofo Pierre Lévy (1993, 1996, 1998, 2000, 

2001), no que diz respeito ao papel interpretativo que as novas tecnologias 

desempenham em relação à construção do conhecimento humano. Neste estudo, 

pretende-se mostrar a consistência entre as idéias dos dois autores para se compreender 

aspectos pedagógicos das novas tecnologias de informação e comunicação. Cabe dizer 

que a midiologia é um campo de investigação que elucida as distinções conceituais 

entre meios, mediações e mídias. Como o objetivo deste estudo é mostrar a ruptura 

paradigmática entre teoria da mediação e nova teoria dos meios (meios digitais), os 

estudos midiológicos acabam sendo proveitosamente uma palavra-chave que já 

condensa os dois aspectos conceituais vislumbrados, bem como as interfaces possíveis 

entre Comunicação e Educação, principalmente no tocante a valores culturais e 

educacionais.  

A formação de professores é justamente o foco de aproximação entre a 

Comunicação com a Educação, dentro deste estudo, considerando a Educação, neste 

caso, como campo maior de abrangência, sem negar, contudo, a interface cada vez mais 

indissociável entre as duas áreas para se compreender os elementos presentes na noção 

de paradigma educacional emergente (MORAES: 1997). Na verdade, é preciso 

considerar que quando se fala em mudança de paradigma educacional, aspectos de 

formação de professores tornam-se um eixo fundamental em qualquer discussão, pois se 

trata, em outras palavras, da formação de formadores educacionais. O que serve para 

ressaltar a importância da interpretação do conhecimento contemporâneo a partir do 

foco dos estudos midiológicos, ou seja, do campo de estudos das múltiplas mediações 

presentes na construção dos saberes.   

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) é outro elemento-chave no 

empreendimento do estudo, principalmente ao se considerar como elementos 

potencializadores na reinterpretação de novas realidades que redimensionam o 
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pensamento humano, congregando caracteristicamente os seguintes aspectos: a 

hipertextualidade, a interconectividade e a transversalidade.  

O conhecimento como rede, do mesmo modo, reforça paradigmaticamente, por 

meio do uso das tecnologias de informação e comunicação, os elementos de 

hipertextualidade, interconectividade e transversalidade que atuam na rede internet. A 

teia do conhecimento, uma imagem elucidada por James Burke (1998), pensador-chave 

no aspecto ilustrativo deste estudo, enuncia a mesma noção do conhecimento que se 

constrói em rede, porque é um modo de espelhar a construção do coletivo humano, cuja 

discussão se reacende pela evolução dos meios digitais e da internet, tratadas por 

Assmann e Lévy. 

Por outro lado, as ciências cognitivas também estão relacionadas a estes mesmos 

aspectos, pois ajudam a compreender como tais elementos redimensionam o 

pensamento humano porque ajudam a aprimorar os processos cognitivos a partir das 

interfaces interativas que favorecem o convívio com outros modos de pensar, outras 

culturas e outros modos interpretativos da realidade. Na verdade, o que James Burke 

vislumbra, em seu trabalho, é como a internet propicia o entendimento do conhecimento 

humano enquanto uma construção coletiva em expansão.      

Por último, leitura e interpretação são os elementos fundamentais da pesquisa, 

já que o estudo aponta para a questão de um corte epistemológico na leitura 

interpretativa do conhecimento (hermenêutica), ou seja, da noção do conhecimento 

linear (em cadeia) para o conhecimento que se constrói em rede ou como rede. A 

epistemologia da leitura é um termo referenciado pelo educador brasileiro e 

epistemólogo da didática, Hugo Assmann (1999) quando ele se refere à morfogênese do 

conhecimento humano, vivenciada atualmente, em que as noções de fronteiras do 

conhecimento tornam-se mais elásticas, perfazendo outros campos de significados e 

valores educacionais. Novamente, o estudo se propõe a ressaltar como isto se incorpora 

de modo significativo nas idéias de Bronowski (1997, 1998) e de Burke (1995,1998), 

refletindo-se tanto na produção dos materiais didáticos como na formação de 

professores. Notadamente, há outros autores que atualmente também se dedicam ao 

estudo da leitura com o incremento da mídia digital interativa, a saber: Santaella (2004) 

e Chartier (1998). 
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Deste modo, foram construídos campos possíveis de articulação entre os 

conhecimentos teórico-metodológicos e práticos com o intuito de sustentar os objetivos 

do estudo durante o desenvolvimento da tese. Convém salientar que tais elementos 

foram sendo arregimentados, aos poucos, por meio da percepção reflexiva que se 

desenvolveu mediante uma série de fatores contribuintes: os estudos e coletas de dados, 

contatos com pesquisadores e educadores brasileiros e estrangeiros ao longo do 

doutoramento, as experiências anteriormente adquiridas durante a participação em 

vários núcleos de pesquisa conceituados no Brasil, a atividade docente em ensino 

superior e básico, além, naturalmente, das atividades de pesquisa que ajudaram a 

elucidar, com maior clareza, grande parte das questões que se buscava responder como 

pesquisador.  

Complementarmente, as disciplinas de doutoramento, assim como seminários de 

pós-graduação, leituras, apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos, publicação 

de artigos em revistas especializadas e participação em grupos de pesquisa e de estudos, 

foram atividades igualmente subsidiadoras no enfoque do estudo pretendido. 

Quanto ao foco de estudo, este se situa dentro do campo da Educação e da área de 

Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares, com o objetivo de investigar a inter-

relação entre teorias do conhecimento e modos interpretativos contemporâneos, 

permeados por abordagens conceituais que procuram construir um método adequado de 

apropriação e intervenção, em novos meios comunicacionais (meios digitais), com 

reflexos pedagógicos na prática escolar e no tocante à contribuição de materiais de 

apoio ao ensino básico.   

Acresce-se que grande parte da literatura especializada que se levantou a priori 

para a construção do objeto de estudo e sua intensa problematização trouxeram, para o 

pesquisador, como diagnóstico preliminar relevante, a necessidade de conjugar 

elementos interpretativos que favoreçam aos educadores brasileiros uma compreensão 

mais adequada às necessidades de ensinar e aprender no mundo atual.  

Partindo-se de certos pressupostos mediativos que interferem na construção e 

percepção dos conhecimentos, a pesquisa desenvolve um estudo de caso preliminar, 

tendo como base as articulações entre os trabalhos desenvolvidos por dois expoentes 

educacionais cuja percepção interpretativa corrobora as idéias propostas neste trabalho: 
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Jacob Bronowski e James Burke. Posteriormente, são analisadas duas experiências 

educacionais distintas: o projeto K-Web, último estágio da percepção conceitual de 

James Burke, acompanhando as atualizações da tecnologia digital em expansão, com o 

projeto STEA, criado pela Profa. Dra. Stela C. B. Piconez, no Núcleo de Educação de 

Jovens e Adultos, Formação Permanente de Professores, Ensino Presencial e a Distância 

da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (NEA-FE/USP). Finalmente, 

os dois projetos são analisados dentro dos conceitos de hipertextualidade, conectividade 

e transversalidade, que corroboram para o inventário de uma nova epistemologia da 

leitura, segundo a acepção de Assmann. Neste tocante, o glossário de Assmann, 

comparativamente é elucidado como uma chave interpretativa nos caminhos desta 

elucidação.  

Jacob Bronowski, cientista e também educador, foi grande mestre na divulgação 

científica do século XX, além de interlocutor prodigioso nos graus de dialogicidade 

entre discurso científico e poético; James Burke, embora caracterizado por muitos como 

jornalista científico, sempre se destacou por preocupações educacionais e didáticas em 

sintonia com as transformações sociais, cujo foco do trabalho está centrado nas 

interfaces entre o desenvolvimento tecnocientífico e a produção de conhecimentos, e 

cujas idéias e poder de erudição trouxeram grandes reflexos no ensino de ciências em 

todo o mundo.  

O que interessa, no estudo a ser empreendido, é demonstrar como Burke atualiza o 

conceito de conexões do conhecimento humano, cunhado anteriormente por Bronowski, 

propondo um aporte conceitual que o articule com a dimensão da grande rede do 

conhecimento da atualidade, segundo ele: a internet. Neste aspecto, recentemente, ele 

passa a empregar o termo teia do conhecimento, o qual desenvolve apoiado em uma 

percepção hipertextual do processo de construção do conhecimento, e que irá culminar 

em novas reflexões pedagógicas e didáticas que apontam para outros modos de inserção 

da tecnologia da informação e comunicação no espaço escolar e no currículo 

educacional.  

Outro ponto a ser levantado diz respeito a identificar como a ótica de cada autor 

provém elementos correlacionais entre teorias do conhecimento, interfaceando campos 

da arte, ciência, tecnologia e cultura. Nos dois casos, é possível também denotar a 

mesma liberdade de pensamento, licença poética, e senso crítico aguçado, que se 
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refletem no caráter arrojado da missão interpretativa tanto do divulgador (Bronowski) 

quanto do jornalista científico (Burke), bem como na busca da inter-relação entre fatos 

científicos e artísticos que facilitem na compreensão do processo de construção do 

conhecimento humano como um todo.  Ou seja, dentro da percepção deles, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade conjugam-se como elementos básicos 

mediativos na interpretação contemporânea do conhecimento para fins educacionais. 

A partir da apresentação e das justificativas elucidadas, o estudo irá atender aos 

seguintes objetivos básicos de pesquisa: 

• Analisar a importância do conceito de epistemologia da leitura no campo da 

Educação em interface com a Comunicação e, mais especificamente sua 

contribuição no campo da área de Didática, Teorias de Ensino e Práticas 

Escolares, de modo que fundamente a inter-relação entre Teoria da Mediação 

e Teoria dos Meios Digitais. 

• Identificar os princípios mediativos que operam em diversos meios 

comunicacionais, e de que modo estes princípios suscitam novas abordagens 

conceituais de interpretação dos conhecimentos contemporâneos, tendo 

como alicerce prático a inter-relação entre o trabalho intelectual de Jacob 

Bronowski e James Burke, para, em seguida, comparar o projeto K-Web 

com o STEA.  

Neste contexto, foram definidas as seguintes hipóteses de trabalho a serem 

empregadas: 

• Hipótese substantiva: a epistemologia da leitura é um aporte 

conceitual adequado de interpretação da realidade contemporânea em 

consonância com o atual estágio de desenvolvimento do 

conhecimento humano, pois incorpora o hipertexto como metáfora 

elucidativa, e a partir dela enseja outras indagações, bem como 

depreende outras imagens conceituais relevantes. 

• Hipótese derivativa 1: mudanças ocasionadas no modo de leitura 

interpretativa a partir de novos artefatos tecnológicos e seus 



 19  

elementos cognitivos produzem implicações significativas no campo 

da educação e da área de didática. 

• Hipótese derivativa 2: a incorporação de diversas realidades 

interpretativas do conhecimento humano prescinde de mudanças 

ocasionadas no processo de formação de professores, a partir de uma 

visão que contemple mais a pluralidade, a transversalidade e a 

dialogicidade na construção de conhecimentos.   

Quanto aos pressupostos conceituais, três deles estão subjacentes à realização do 

estudo: 

• A Epistemologia da Leitura propõe um caminho hermenêutico para a teoria 

do texto, pois tem como objeto de tratamento o texto não linear, e em rede de 

articulações inusitadas, o que denota influência na mudança de pensamento e 

de visões. 

• A Teoria da Mediação é uma teoria adequada à compreensão das mudanças 

paradigmáticas ocorridas no campo do conhecimento humano. Sua base 

conceitual reforça a necessidade de um mundo do conhecimento mais 

dialógico, sincrético e emancipador. 

• A Teoria dos Meios Digitais permeia a idéia de elementos emergentes e 

gestores de novas propriedades permanentemente co-restruturadoras, 

interagindo nos meios comunicacionais digitais e nos processos pedagógicos, 

redefinindo continuamente suas ações e papéis no mundo do conhecimento 

com implicações no campo didático.    

No que se refere ao campo delimitativo da pesquisa, argumenta-se que as três 

categorias a serem empregadas objetivam abranger o referencial de discussões em torno 

do processo de construção do conhecimento na contemporaneidade dentro do cotidiano 

escolar.  

Quanto ao objetivo específico, este compreende o estudo de caso, composto a 

partir da análise entre os dois autores escolhidos (Bronowski e Burke) e as duas 

propostas educacionais (K-Web e STEA), cujo intuito é prover certo teor ilustrativo no 

tocante à articulação entre fundamentação teórica (Bronowski), realização prática 
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(Burke) e projetos educacionais implementáveis (K-Web e STEA), com vistas à 

mudança de percepção interpretativa no campo pedagógico (Assmann). 

Neste aspecto, a pesquisa pretende interpretar os conceitos empregados à luz das 

fontes referenciais de apoio ao suporte teórico. 

Quanto ao referencial de fundamentação da pesquisa, este tem por objetivo 

explicar, compreender e relacionar os elementos contidos nas relações entre os 

conceitos de Epistemologia da Leitura, Teoria da Mediação e Teoria dos Meios Digitais, 

os quais permitem a interpretação adequada da pesquisa. 

Não obstante, acresce-se que determinados conceitos que precisaram ser definidos 

a priori  com o propósito de esclarecer os parâmetros norteadores da pesquisa. A revisão 

da leitura, de natureza preliminar, em vista disto, teve a função de: 

• Fundamentar o problema da pesquisa e seus objetivos. 

• Familiarizar a pesquisa com o conhecimento delimitado pela área de estudo 

dentro da área de concentração e, dentro da própria pesquisa propriamente dita, 

correlacionada às segmentações temáticas que advém do campo em Didática, 

Teorias de Ensino e Práticas Escolares, tendo em vista os elementos reflexivos 

constituintes na inter-relação entre os três conceitos pesquisados.  

• Contribuir para a construção do suporte conceitual a ser empregado na 

interpretação dos resultados da investigação.  

Quanto aos eixos temáticos identificados a partir da revisão bibliográfica do 

estudo, estes permitiram mapear os seguintes conceitos a serem mobilizados durante o 

processo de desenvolvimento da tese: 

• Hermenêutica (Gadamer, Ricouer, Heidegger, Marcondes Filho, Quadros) 

• Das concepções de Leitura (Freire, Assmann, Santaella, Johnson), 

Epistemologia (Assmann, Morin), Epistemologia da Leitura (Assmann, 

Santaella), Hipertextualidade (Lévy, Assmann, Santaella), Conectividade 

(Assmann, Lévy, Santaella), Transversalidade (Assmann, Piconez), Teoria 

da Mediação (Assmann, Santaella, Debray, Lévy, Hartmann, Quadros), 

Teoria dos Meios Digitais (Assmann, Lévy, Santaella, Marcondes Filho, 
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Hartmann, Quadros), Mídia (Debray, Santaella, Hartmann, Quadros), Meios 

Digitais (Assmann, Santaella, Marcondes Filho, Hartmann, Quadros) 

•  Jornalismo Científico (Medina, Grupo de Pesquisadores do Núcleo José 

Reis), Divulgação Científica (Medina, Grupo de Pesquisadores do Núcleo 

José Reis), Discurso Científico (Assmann, Bronowski, Marcondes Filho), 

Discurso Poético (Assmann, Bronowski, Santaella, Marcondes Filho), 

Artefatos Tecnológicos (Bronowski, Burke, Santaella), Pós-Estruturalismo 

(Marcondes Filho) 

• Valores Educacionais (Assmann) Paradigma Cooperativo (Assmann), 

Tecnologias de Informação e Comunicação (Assmann, Burke, Lévy, 

Santaella, Ciro Marcondes), Ciências Cognitivas (Assmann, Burke, Lévy, 

Santaella), Formação de Professores na Era das Redes (Assmann, Piconez, 

Quadros) 

Em relação à trajetória metodológica que norteou a pesquisa em questão, salienta-

se que esta se baseia no acesso à vasta literatura que articula estudos midiológicos 

(teoria da mediação), leitura nos meios digitais e teoria hermenêutica, aplicados ao 

campo da educação, dentro da área de didática e no contexto escolar. Como campo 

prático da pesquisa, optou-se pela escolha de um estudo de caso ilustrativo, além de 

outras atividades de pesquisas aplicadas ao meio digital que serão devidamente 

explicadas no capítulo específico dedicado à trajetória metodológica. 
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TTRRAAJJEETTÓÓRRII AA  MM EETTOODDOOLL ÓÓGGII CCAA   
 
 
Autopsicografia (Fernando Pessoa) 

 
O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor  

A dor que deveras sente. 

  

E os que lêem o que escreve,  

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve,  

Mas só a que eles não têm. 

 

E assim nas calhas de roda  

Gira, a entreter a razão,  

Esse comboio de corda 

Que se chama coração. 
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uanto aos métodos e técnicas de investigação, ressalta-se que o método 

escolhido como mais adequado foi a Hermenêutica ou Ciência da 

Interpretação. A escolha deste método se deve por conta da natureza 

dinâmica do objeto de investigação e de suas categorias derivadas 

intensamente transformacionais. 

No entanto, cabe ressaltar aqui que o contexto e abordagem hermenêutica a qual 

se quer referir nesta pesquisa não é de modo algum a hermenêutica clássica e 

estruturalista cujo enfoque é essencialmente a busca de uma verdade absolutamente 

irrefutável, obtida a partir de inúmeras dissecações textuais sucessivas. Nem se 

pretende, de modo algum, restringir o conceito de texto, leitura e interpretação a formas 

previamente fixadas e imutáveis dentro do contexto atual da digitalização, o que se 

conceberia como contra-senso e equívoco perceptivo da realidade a ser tratada.  

 A título didático, será fornecida uma breve visão panorâmica acerca de como o 

processo da Teoria Hermenêutica se desenvolveu por meio de diferentes abordagens 

conceituais até se chegar ao contexto da digitalização ao qual se refere a pesquisa, e 

dentro da ótica de uma nova epistemologia da leitura, conforme salienta Assmann 

(1999).   

A - Contexto Histórico da Teoria Hermenêutica 

A princípio, devemos considerar que a Hermenêutica passou por vários momentos 

paradigmáticos circunstanciais, se desdobrando em diversas fases no campo da 

interpretação, tais como: a Teoria da Exegese Bíblica de Johann Conrad Dannhauer 

(que data de 1654), a Hermenêutica Romântica de Friedrich Schleirmacher, a 

Hermenêutica Histórica de Wilhelm Dilthey, a Ontologia Hermenêutica de Martin 

Heidegger, a Teoria Hermenêutica de Emilio Betti, a Hermenêutica Filosófica de Hans-

Georg Gadamer, a Hermenêutica Crítica de Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas, e 

finalmente, a Hermenêutica Fenomenológica de Paul Ricoeur.  

Neste aspecto, muitos estudiosos consideram a distinção conceitual entre duas 

Escolas do Pensamento Hermenêutico, a saber: a Hermenêutica Clássica, representada 

principalmente pelas abordagens de Danhauer, Schlermacher, Dilthey e Betti; e a 

Hermenêutica Contemporânea, representada principalmente pelas abordagens de 

Heidegger, Gadamer, Habermas e Ricouer. 

Q 
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Etimologicamente, o termo Hermenêutica provém do verbo grego ermhneuein ou 

hermeneuein, que significa declarar, anunciar, esclarecer, interpretar e traduzir. Neste 

contexto original, a visão hermenêutica simboliza o processo de como algo se torna 

compreensível ou de que modo se chega à compreensão de algo por intermédio de 

meios interpretativos balizadores, que conduzem ao caminho de uma verdade eterna e 

transcendente em relação à vida humana.       

Mas, além disso, há ainda a designação relacionada ao termo também de origem 

grega hermeios, que remete ao deus Hermes. Na mitologia grega, Hermes (Mercúrio, na 

mitologia romana) era o deus incumbido de transmitir as mensagens dos outros deuses 

aos mortais (BLEICHER, 1980, p. 23). Mas ele não apenas as transmitia textualmente, 

era ao mesmo tempo interlocutor e intérprete das mensagens veiculadas, provendo a 

elas significados mais inteligíveis à compreensão dos mortais.  

Deste modo, Hermes empregava todos os artifícios interpretativos necessários à 

obtenção do esclarecimento de tais mensagens, como comentários próprios, observações 

e indagações. Geralmente, as mensagens proferidas por Hermes representavam 

sentenças, castigos, punições, aprovações e reprovações dos deuses em relação ao 

comportamento de certos mortais. 

   Como mensageiro dos deuses, Hermes era o intérprete de suas vontades, desejos 

e desígnios, os quais caberiam aos mortais cumprirem inteiramente sem quaisquer 

contestações. Este papel de Hermes assinala melhor o contexto em que a Hermenêutica 

se realizava dentro dos preceitos da mitologia grega: a capacidade de interpretar e 

esclarecer o desejo dos deuses aos mortais, assim como também a noção de que a justiça 

era a vontade dos deuses interpretada e interpelada pelo próprio Hermes, que 

caracterizava tanto o veículo de comunicação com os mortais (meio comunicacional ou 

mídia dos deuses), quanto as possibilidades limitadas do entendimento humano 

(mediações ou interpretações simbólicas criadas pelos próprios mortais).  Por esta razão, 

do ponto de vista da mitologia grega, é que se atribui a origem da linguagem e da escrita 

a Hermes, por ter sido o primeiro mediador entre deuses e mortais.  

Hermético assim como hermetismo também remetem à imagem de Hermes. 

Hermético diz respeito àquilo que está oculto, velado, inacessível, incompreensível, de 

onde advém o papel de transmutação do deus grego na representação da linguagem dos 
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deuses para a linguagem dos mortais, pois ele transformava o que os humanos não 

compreendiam para algo ao alcance de suas necessidades e habilidades de compreensão. 

Ao passo que hermetismo assinala aquilo que já está por si só transformado, que já é por 

natureza diferente do que fora antes, ao ser misturado com algo de outra origem 

cultural, por exemplo, passando a adquirir elementos sincréticos, que transitam entre 

dois ou mais universos culturais. Como na transfiguração do deus egípcio Thoth, mito 

da harmonia do universo, do verbo e da sabedoria; com o deus grego Hermes, que 

durante o período do império romano, culminou na deidade sincrética assinalada como 

Hermes Trimesgisto ou “Hermes, o Três Vezes Grande”, em que os papéis mitológicos 

ao se aproximarem simbolicamente, se fundem em uma única entidade simbólica de 

interpretabilidade mítica temporal.          

Por outro lado, há também o termo grego idêntico ermēneutikē que significa tanto 

ciência, teoria ou técnica, do qual adviria a alusão que se consagrou, posteriormente, 

relativa à Ciência, Teoria ou Técnica da Interpretação. Já mesmo na Grécia Antiga, se 

realizava a interpretação de textos da Lírica e da Epopéia, como os textos poéticos 

clássicos da Ilíada e os textos narrativos da Odisséia, de Homero, como do mesmo 

modo já havia naquela época os sábios que se dedicavam a interpretar textos dos 

grandes filósofos gregos.  

No período da Idade Média, a Hermenêutica desempenhou seu papel 

preponderante voltado mais à atividade interpretativa de textos sagrados, especialmente, 

textos bíblicos (Escrituras Sagradas), estendendo mais tarde, durante o período da 

Renascença e do despertar do Iluminismo (auto-esclarecimento - Aufklärlung), sua 

concepção a outros tipos de textos em geral, passando por um período dedicado à 

interpretação dos chamados textos profanos, recuperando a importância cultural dos 

textos antigos para o desenvolvimento do pensamento humano.    

Neste momento, concebe-se uma virada em relação aos objetivos, métodos bem 

como objetos de estudos da Hermenêutica, que passa a se tornar uma Teoria do Texto, 

Teoria do Sentido ou Teoria Geral da Interpretação, encarregada de prover as técnicas 

para estudo e decodificação textuais, na busca dos significados aparentes e encobertos 

por meio das camadas de estruturas semânticas complexas e interconectáveis. Bem mais 

tarde, a Hermenêutica passa a abarcar também a interpretação dos signos na tentativa de 

decifrar o seu verdadeiro valor simbólico.  
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Danhamer é precursor da Hermenêutica Bíblica ou Exegese. A Hermenêutica 

Bíblica objetiva a compreensão plena dos significados contidos no texto bíblico, 

buscando no teor das mensagens e alegorias bíblicas um sentido maior de verdade. 

Neste aspecto, procura aproximar a relação dialética com a relação fática do ser 

humano, examinando a ironia da vida vivenciada à luz de uma verdade reveladora dos 

fatos, trazida à tona pelo texto sagrado.  

No entanto, tais leituras interpretativas esbarram na dificuldade das diferenças 

culturais e distância espaço-temporal que separa o leitor atual do autor original do texto, 

além das diferenças que se estabelecem entre os idiomas em que o texto foi escrito, a 

princípio (hebraico, aramaico e grego), o que não permite se realizar a completude 

interpretativa tão desejável pelos hermeneutas bíblicos na busca de verdades divinas e 

transcendentais. 

 Já a exegese não se atém somente à interpretação e compreensão de textos 

bíblicos, abarcando também a natureza de textos jurídicos, literários e filosóficos.  O 

termo exegese vem do grego exegeomai, exegesis, que significa guiar, conduzir, 

orientar, no sentido de comentar e explicar gramaticalmente e historicamente os textos 

lidos. O termo ex aqui implícito exprime movimento para fora, de saída e intensidade de 

realização, como em: extrair, externar, exteriorizar, expor, explorar e explicar, 

implicando numa atitude constante de devastação e dissecação textual, por completo, 

não deixando escapar os mínimos detalhes que possam ser devidamente apreendidos 

durante o processo de interpretação. 

Na Antiguidade, a exegese teve muita importância quando ainda prevalecia a 

figura dos escribas, conhecedores exímios da escrita e responsáveis por transcrever e 

explicar o significado dos textos sagrados bem como de redigir as normas legais do 

povo e sua religião.  

Eles desenvolviam também a atividade de escritores e copistas, esta última função 

corroborava muitas vezes para interpretações dúbias, por conta de transcrições textuais 

errôneas que migravam por vários textos. Neste caso, cabia ao exegeta (intérprete 

textual) o papel de rastrear os erros disseminados a fim de encontrar, possivelmente, o 

verdadeiro termo ou expressão original perdida nas inumeráveis transcrições errôneas, a 

fim de se chegar ao um sentido profundo da verdade. Posteriormente, na Idade Média e 
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no Renascimento, este embate entre copistas e exegetas continua a merecer destaque na 

transcrição de textos religiosos, filosóficos e literários antigos.     

A Hermenêutica Romântica de Schleimacher compreende o enfoque da filosofia 

transcendental interligada ao pensamento do romantismo (BLEICHER, 1980), em que 

se questiona, intensamente, as condições interpretativas frente a uma nova concepção do 

processo de compreensão da vida humana.  Schleimacher, ao analisar certas produções 

textuais da época, percebeu a indissociabilidade entre um eu ativo e a organicidade do 

pensamento textualmente articulado, o que, para ele, equivaleria à relação instituída 

entre individualidade e totalidade. Neste aspecto, ele idealiza o texto como espelho 

totalizador do “eu” manifesto, de onde se constitui o foco central de sua abordagem 

interpretativa.  

Ainda, segundo Schleimacher, todo e qualquer indivíduo teria o dom de 

compreender, sem a necessidade de problematizar a sua ação interpretativa, no entanto, 

certas inabilidades de compreensão poderiam emergir quando já não fosse possível 

captar o real sentido expresso no discurso oral ou escrito.   

A fim de evitar os riscos que advém dos equívocos interpretativos que se tornam 

obstáculos indiscutíveis à procura da verdade, ele formula uma sistemática da sua 

hermenêutica, compreendendo duas partes essenciais: a interpretação gramatical e 

psicológica, cuja base se categoriza em vários cânones interpretativos (Kanones), 

idealizados para iluminar a sua abordagem genérica. Com isto, ele produz uma teoria 

interpretativa calcada na lingüisticidade da compreensão e na totalidade da vida do autor 

analisado, o que induz à noção de que de posse de tais instrumentos, torna-se possível 

ao leitor-intérprete, a partir do conhecimento histórico e lingüístico adequado, 

“compreender melhor o autor do que este se compreendeu a si próprio” (idem, p. 28).     

Significativamente, suas contribuições ao campo da Hermenêutica se traduzem 

pelo desenvolvimento de um processo que investiga as possibilidades de compreensão 

bem como os limites interpretativos do leitor do texto. Por isso, defende a tese de se 

reconhecer as diferenças individuais como forma de se chegar ao sentido da harmonia 

interpretativa, pela qual o hermeneuta se aproxima da estrutura intelectual do autor, que, 

em suma, representa, idealmente a sua respectiva estrutura espiritual, permitindo-se, 

assim, compreender a dimensão da verdade do Outro, vendo-se a partir da sua 
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perspectiva particular para “acentuar os processos espirituais dentro de nós próprios” 

(idem, p. 29). 

Do ponto de vista da história do Pensamento Hermenêutico, Schleiermacher 

realiza as bases teóricas fundamentais para a incursão da Hermenêutica Histórica de 

Dilthey, cuja abordagem interpretativa representa a contrapartida da razão pura, 

idealizada por Kannt, da mesma maneira como a sua crítica fundamentalmente 

histórica.  

Segundo a concepção da razão pura de Kannt, a história propiciava a compreensão 

de toda a essência do ser humano, o que para Dilthey se residia numa consciência 

metafísica do homem, por isso, ele se propõe a superar tal princípio, por entender que 

este pensamento deveria se assentar na interpretação da Vida, não apenas condicionado 

aos fatores da vida mental, mas incluindo significativamente componentes da existência 

humana, como os sentimentos e desejos. 

Mas, além do enfoque hermenêutico de Diltthey se propor à superação da 

abordagem metafísica kanntiana, ele também se alimenta da preocupação histórica 

hegeliana, assentada na busca de uma historicidade do pensamento humano, ou seja, nas 

suas condições de relativização, propiciadas pelo acesso limitado ao conhecimento, 

situado por coordenadas de tempo e espaço que o circunstanciam e o demarcam 

historicamente.    

Deste modo, Dilthey estabelece os preceitos da sua Hermenêutica Histórica, ao 

incorporar à componente psicológica de Schleimacher, o pensamento histórico de 

Hegel, rejeitando, contudo, os seus pressupostos teleo-teológicos, substanciados a partir 

de um finalismo religioso mediado pela Razão, que concebe a sua visão de 

materialização do espírito do mundo. Pois, considera fundamental analisar-se as 

condições em que se realizam a ação e o pensamento, de modo correlacionado, indo 

contra a argumentação transcendental de Kannt na busca de um “eu metafísico”, 

substituído pela noção da totalidade de um “eu empírico”, ao realizar uma síntese de 

princípios que relacionam o campo da ciência com o campo da filosofia da vida e, da 

teoria fundamental com a práxis objetiva. 

Desta percepção interpretativa de Dilthey, é que decorrem substancialmente as 

tensões inevitáveis entre lógica e ética, bem como o dualismo entre Razão e Vida, que 
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marcam, a posteriori, preceitos dialéticos da filosofia moderna. Ele reconhece a 

multidimensionalidade da filosofia como método para se refletir sobre as obras e 

descobertas de cientistas ativos, como Isaac Newton, por exemplo. Contudo, dentro de 

uma perspectiva ainda kantiana, seu método de Crítica da Razão Histórica, na verdade, 

se incorpora como um campo de extensão do pensamento kantiano, ao criar uma base 

epistemológica para o método das Geistewissenschaften (Ciências do Espírito), que 

propicia o surgimento de um novo campo do conhecimento, que, mais tarde, abarcará 

estudos das chamadas ciências histórico-filológicas.  

O propósito da teoria interpretativa de Dilthey é definir categorias que 

permitissem a aquisição de conhecimentos históricos, provenientes da filosofia, 

religiões e artes, para desenvolver uma transposição para as chamadas Ciências do 

Espírito históricas e, para o campo da Hermenêutica, finalmente. No entanto, tal 

pressuposto esbarra nas distinções entre as categorias relacionadas à Vida e às 

provenientes das ciências naturais, uma vez que não é possível se incluir fenômenos 

bem específicos dentro dos corolários de uma lei geral, capaz de fornecer os elementos 

explicativos de suas causas e efeitos. Já que as categorias da Vida são mais do que 

apenas conceitos abstratos para interpretar todo o contexto da existência humana, pois a 

Vida possui expressão própria e temporalizada.  

Ao tentar desenvolver um esboço metacientífico unificador, aproximando a 

Hermenêutica da Epistemologia, Dilthey acredita na possibilidade de se desenvolver um 

método de compreensão (Verstehen) efetiva do conhecimento, em que a base é o 

desenvolvimento de critérios interpretativos que correlacionam as ciências naturais às 

ciências humanas, partindo-se do pressuposto de que a fundamentação de uma ciência 

histórica considera que o sujeito observador, investigador e intérprete é por si só um ser 

histórico, ou seja, aquele que investiga a história é o mesmo que a faz (idem, p. 39).     

Prosseguindo no processo de desenvolvimento da Teoria Hermenêutica, Betti se 

propõe a superar os resíduos psicológicos inerentes ao pensamento de Dilthey, 

mantendo-se ainda dentro da tradição romântico-idealista que caracteriza o campo da 

Hermenêutica (idem, p. 45). Dentro desta acepção, elabora sua abordagem objetivo-

idealista, visando a compreensão de expressões mentais, cujo papel é desenvolver 

argumentos lógicos que ampliem a possibilidade efetiva do Verstehen, ou seja, do 

método de compreensão, que valide as formas de aquisição do conhecimento. No 
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entanto, um dos problemas fundamentais do esboço de sua Teoria Hermenêutica reside 

nas dificuldades de se caracterizar o processo de compreensão como um processo 

dialético entre dois sujeitos (idem, p. 46). 

Novamente, assim como Dilthey, Betti tenta desenvolver a Hermenêutica como 

uma teoria metacientífica, partindo da interpretação objetiva, para problematizar o 

campo mental de apreensão do objeto que se deseja compreender. Deste modo, ele 

defende que a interpretação baseada na criação de formas significativas é que 

proporciona o conhecimento que leva à compreensão objetiva.  Com isto, ele formula 

uma teoria geral da interpretação, que ainda, mantém pressupostos kantianos, do mesmo 

modo que Dilthey, compreendendo que o conhecimento não reflete a realidade 

irrestritamente, mas sim é determinado pelas condições como efetivamente se 

desenvolve o nosso método de compreensão para obtê-lo.   

Mesmo os valores éticos e estéticos, para Betti, são considerados categorias 

lógicas, uma vez que ele dimensiona os valores espirituais dentro da perspectiva da 

objetividade ideal, embora os qualifique com caráter de autonomia, em decorrência da 

própria autonomia que ele acresce ao sentido da Razão. Tal percepção define uma 

problemática na axiologia do método interpretativo de Betti, dado o desafio de se 

investigar como o conhecimento pode proporcionar a descoberta destes valores 

chamados autônomos. Neste aspecto, ele enfatiza que a capacidade de se reconhecer tais 

valores deve ser elemento pressuposto do próprio sujeito que os concebe como tais, o 

que implica em se definir uma abertura de espírito para recebê-los, adequadamente, 

dentro de toda a atividade interpretativa.  

No entanto, mesmo assim, ele ainda considera os valores éticos e estéticos, por 

exemplo, como categorias absolutas em si, as quais contêm uma essência ou existência 

ideal, de modo a serem validadas e apreendidas, por entende-las como entidades 

imutáveis, que não se submetem à redução interpretativa, fruto da arbitrariedade dos 

sujeitos que as incorporam e as modificam. Neste tocante, dentro da sua concepção 

hermenêutica, somente por meio de uma estrutura mental que transcenda o “eu 

empírico” para integrá-lo numa dimensão superior, portanto, transcendental, é que se 

consegue a perspectiva interpretativa idealizada, a qual exige do intérprete certa 

maturidade espiritual (idem, p. 47).  
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Como a capacidade de compreensão bem como a formação de juízos de valores, 

indubitavelmente, estão sujeitos a processos de alternância constante, Betti, para evitar 

equívocos de interpretabilidade, recorre às mesmas categorias históricas, salientadas 

durante o trabalho de Dilthey, de modo a orientar os seus objetivos de se definir 

estratégias de idealizações significativas em relação aos elementos mutáveis no contexto 

histórico, conferindo a estes, sempre uma justificativa de caráter transcendental, em 

termos epistemológicos. 

Dentro desta linha conceitual, tais instabilidades ou inconstâncias interpretativas 

decorrem de certos parâmetros da interpretabilidade que, para atender aos objetivos 

lógicos de compreensão, precisam ser ajustados ao caráter histórico do objeto 

interpretado (idem, p. 48). Sendo assim, segundo o modelo formulado por Betti, a 

objetividade ideal dos valores espirituais se obtém pela compreensão realizada, a partir 

da objetividade real dos objetos ditos palpáveis, aos quais se tem acesso por meio de 

certos níveis de objetivações mentais, consideradas por ele como as condições prévias 

para a prática efetiva da Hermenêutica, cujo objetivo se define por formular critérios de 

tradução de expressões culturais, como: obras artísticas, literatura, poesia etc., de modo 

a criar formas significativas, dentro de um contexto interpretativo mediado pela 

objetividade idealizada.  

Para conciliar os elementos de objetividade real com os de objetividade ideal, 

Betti recorre à filosofia da linguagem de W. Humboldt, para quem a natureza humana é 

detentora de uma noção de cosmos ideal de valores que ultrapassa a própria linguagem, 

ao propor que as formas significativas da linguagem, embora perceptualmente 

limítrofes, se definem como “os únicos meios de que dispomos para investigar este 

mundo ideal” (idem, p. 48).     

A ótica da Teoria Hermenêutica de Betti, dentro de uma perspectiva 

epistemológica, evidencia tanto o objeto quanto o processo do Verstehen, que, para ele, 

diz respeito à atividade interpretativa decorrente do processo de obtenção de formas 

perceptíveis, ou seja, como nossa mente consegue adentrar objetivamente elementos que 

nos dirigem à Compreensão, ou, melhor dizendo, à capacidade de interpretar 

significados das formas que idealizam uma espécie de mensagem objetiva, contida no 

ato comunicativo das expressões culturais.  
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Em tese, Betti defende que a interpretação deve ter por objetivo sempre a 

Compreensão (Verstehen), pressuposto maior da Hermenêutica, segundo ele, sendo, 

para isso, fundamental a utilização de procedimentos que conduzam no processo da 

interpretação objetiva (Auslegung), de modo ao hermeneuta se livrar da chamada 

interpretação especulativa (Deutung), a qual estaria propensa a depender da intuição e 

da coerência interna de um sistema preestabelecido (idem, p. 49). Em sua ótica, a 

interpretação especulativa leva ao caráter de uma objetividade relativa, ao contrário, da 

interpretação objetiva, que conduz à obtenção de uma objetividade absoluta e 

transcendente, fundamento principal da Compreensão, dentro da sua abordagem 

hermenêutica.  

Apesar de manter–se fiel a procedimentos interpretativos, dentro de um espectro 

transcendente, Betti reconhece a necessidade de utilização de conceitos flexíveis para se 

chegar à tão sonhada Compreensão, no entanto, para ele, tais elementos representam 

apenas um caráter ordenador, cujo valor temporário e circunstancial deve ser adaptado 

posteriormente aos critérios da objetividade absoluta.  

Não obstante, Heidegger constitui a sua proposta Hermenêutica Ontológico-

Existencial, ou fenomenologia hermenêutica, ao investigar, com profundidade, o tema 

da Vida, dentro de uma perspectiva interpretativa que inter-relaciona o sentido da vida 

com o conhecimento do próprio indivíduo, cuja base conceitual é a percepção 

fenomenológica do Dasein (aquilo que está aí, jogado), reconhecendo, em especial, 

neste contexto, “o ser da humanidade”.  

Deste modo, para ele, a vida, enquanto “modo de ser” deve se transformar num 

problema de natureza ontológica, em que se leve em conta o ser enquanto ser, ou seja, a 

sua natureza comum e particular, tanto inerente a todos como a cada um dos seres 

constituidores do Dasein.  

Do ponto de vista conceitual, para Heidegger, a Vida só tem sentido quando se 

torna, de fato, acessível por meio do Dasein, sendo que somente a ontologia do Dasein 

nos remete à ciência da interpretação, que é a própria hermenêutica do Dasein ou 

hermenêutica existencial (idem, p. 138). Em outras palavras, sua investigação 

fenomenológica do Dasein representa a tomada de consciência de um ser-da-

humanidade, dentro de uma concepção transcendente, como algo idealizado em termos 
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perceptivos, para se abstrair, conceitualmente, o que o “ser” conhece de si no contexto 

em que vive, considerando o sentido de “ser” tanto do ponto de vista individual como 

coletivo.    

Outrossim, Heidegger, também do mesmo modo que Dilthey, desenvolve uma 

metacrítica contextual dos elementos transcendentais da concepção kantiana, contudo, 

suas abordagens se diferem completamente, uma vez que Dilthey opera com tais 

elementos voltados a investigações lógicas, ao passo que Heidegger, com o objetivo de 

realizar investigações em nível ontológico.  

Neste sentido, enquanto para Dilthey interessam as condições da possibilidade de 

desenvolvimento do Verstehen (Compreensão) sob a constituição de bases lógicas do 

conhecimento, a partir da formulação de categorias subjacentes às chamadas 

Geistewissenchatften (Ciências do Espírito); já para Heidegger, a concepção ontológica 

se orienta completamente por outra solução de ordem mais radical, por meio da sua 

definição das Existenzialen (existenciais), que remetem aos modos de ser do Dasein e, 

que são definidas em termos de sua existencialidade, ou, melhor dizendo, do fato do 

Dasein compreender-se a si mesmo a partir da sua própria existência e possibilidade de 

ser (ou não ser Homem).  

Mediante tal fundamento, Heidegger concebe sua análise interpretativa da 

existência, ao comprendê-la como algo não de caráter existencial, mas sim existenciária, 

cujo processo de existir antecede elementos pré-existentes em relação ao ser, ao mesmo 

tempo em que desafia a capacidade idealizada de ser aquilo que se almeja ser. Uma vez 

que só ao homem é dado o conhecimento de existir e, de investigar assim como de 

compreender o caráter da sua existência enquanto ser anterior e posterior ao que já 

existe em si. Sendo que, não há existência na pedra, na árvore ou na casa, por exemplo, 

pois elas são, mas não existem como o homem existe, tratam-se apenas de 

manifestações do mundo ou entes (Seiendes). E dentro de tal perspectiva, dizer que o 

homem é um ser que existe significa, grosso modo, percebê-lo como um ente cujo ser é 

marcado pela in-sistência e ex-sistência que se manifesta por meio do desvelamento 

(aletheia) do ser a partir do ser e no ser. Pois, o fundamento da Vida somente se faz 

sentido quando a essência existencial do homem torna-o consciente de si mesmo e da 

transitoriedade do seu ser sempre inacabado, ao mesmo tempo em que se impulsiona 

pelo desejo de realizar-se num continum. 
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Embora Heidegger estabeleça categoricamente a distinção ontológica entre o Sein 

(ser) e os Seiendes (entes), como dois campos de estruturas conceituais diferenciadas, a 

segunda voltada exclusivamente à descrição do que se manifesta no mundo (domínio 

ôntico), ao passo que, a primeira, à interpretação ontológica-existencial do ser, tal 

abordagem não se revela o suficientemente capaz para se captar com exatidão o 

fenômeno do mundo, pois somente se chegando ao sentido-de-ser do Dasein, por 

intermédio de um esforço interpretativo árduo (Hermenêutica), é que se torna possível 

se constituir a base de investigação transcendental da ontologia heideggeriana.  

Neste aspecto, a abordagem hermenêutica de Heidegger se realiza na relação que 

se constrói com o sentido de ser, por meio da compreensão do Dasein, que, não 

obstante, se define como campo de possibilidades interpretativas projetadas, e não como 

mero produto da interpretação objetiva, como defendia Betti (idem, p. 142), assinalada 

por Heidegger como compreensão inaudêntica ou inverossímil. Uma vez que para 

Heidegger, a compreensão não é simplesmente a apropriação do sentido produzido por 

Outro, nem tampouco a aquisição de novos conhecimentos, mas sim a interpretabilidade 

de um mundo fundamentalmente já compreendido, como na imagem do que vemos ao 

alcance de nossas mãos, sem, contudo, poder, de algum modo, tocá-la. Segundo este 

raciocínio, a compreensão apenas serve para revelar aquilo que já é acessível por 

natureza, sendo que a interpretação é o caminho, o itinerário facilitador da percepção 

que se constrói para se chegar a esta compreensão tão desejada, em que o sentido do que 

se quer apreender poderá se revelar, no final. 

Convém dizer também que a concepção heideggeriana de sentido corresponde à 

busca de um outro existencial, em que a estrutura formal (ou existencial) articula-se 

segundo elementos de uma dada estrutura compreensiva, ou seja, abarca conceitos 

interpretativos prévios que guiam e contextualizam a percepção durante o processo de 

interpretação, até que algo se torne inteligível como tal.   

Este movimento de interpretação que acontece desde o interior da chamada pré-

estrutura da compreensão, de modo a explicitar, esclarecer, significar o que já é 

compreendido por si próprio, é o que caracteriza o círculo hermenêutico ou ontológico-

existencial, nos moldes heideggerianos, pelo qual se considera a inter-relação entre o 

todo e suas partes constituintes, num processo sistêmico e contínuo, de teor 

fenomenológico. Ou seja, o sentido das partes se conjuga no interior do todo, assim 
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como a compreensão do todo só se torna possível pela interpretação do conjunto das 

partes que o compreende e o sustenta numa relação por meio de elos de pertinência co-

existentes.  

Mas o círculo hermenêutico caracterizado por Heidegger, refere-se também à 

condição ontológica da compreensão, em que o pensamento possibilita o caminhar 

perceptivo para se investigar os modos de existência geral da condição humana e, 

constitui-se numa derivativa conceitual do círculo da hermenêutica, que é o mecanismo 

metodológico fundamental da interpretação (Teoria Hermenêutica), em que se parte da 

inter-relação entre o todo e suas partes, para se chegar à compreensão. Este círculo 

hermenêutico, nos termos heideggerianos, corresponde também à expressão e à pré-

estrutura existencial do Dasein, ou seja, “um ente que no seu ser-no-mundo, se 

preocupa com o seu próprio ser, cuja compreensão se realiza no próprio Poder-Ser do 

Dasein quando da interpretação de algo como algo e, abrangendo todo o conhecimento 

em geral, pois, para Heidegger, “o conhecimento é um modo-do-ser do Dasein como 

ser-no-mundo” (idem, p. 145-146)”, ou melhor dizendo, é como o ser humano 

individual e coletivo torna-se presente no mundo a partir do seu sentido de expressão do 

que é ser humano, humanizado e humanidade.     

No seu método hermenêutico filosófico, Gadamer defende que o ato de 

compreender constitui-se numa relação de circularidade interpretativa em que se analisa 

o todo pelas suas partes e as partes pelo seu todo.  Seu conceito metodológico implica 

em considerar que o preconceito também é condição não obstante de compreensão, pois, 

na sua perspectiva, a hermenêutica histórica “deveria começar com a dissolução da 

oposição abstrata entre tradição e o estudo da história, entre o processo histórico e o 

seu conhecimento” (idem, p. 110).  

Dentro de sua abordagem hermenêutica, a compreensão só é possível por 

intermédio de plena consciência metódica, em que as formas antecipadoras de 

conhecimento devem ser alvo de conscencialização mental, de modo com que os 

elementos interpretativos em jogo possam ser efetivamente controlados para que se 

chegue à compreensão adequada das “próprias coisas” em si, como bem assinala 

Heidegger, quando menciona a importância do uso dos conceitos de Vorhabe (aquilo 

que se tem previamente), Vorsicht (aquilo que se vê previamente) e Vorgriff (aquilo que 
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se apreende previamente), como modos de se obter a compreensão do que originou 

certos processos desencadeadores do conhecimento em questão (idem, p. 111). 

Neste aspecto, o distanciamento temporal do fato analisado serve para se evitar o 

excesso de ressonância em face de sua atualidade, bem como possibilitar estratégias 

para se filtrar o seu “verdadeiro sentido” que se mantém dentro de um processo de 

extensão do conhecimento. Gadamer acredita que este distanciamento é fundamental 

para que os preconceitos verdadeiros sejam filtrados dos particulares e falsos, pois 

aqueles é que permitem, segundo ele, a verdadeira compreensão do conhecimento em si.    

Tal acepção interpretativa, para Gadamer, é que possibilita validar determinados 

conhecimentos da tradição, por exemplo, que são distinguíveis de certos cânones 

interpretativos, por hora mais aceitos, mas, que, contudo, pelo processo de nossa 

contínua compreensão, deverão, com o tempo, se acomodar em relação à diversidade 

interpretativa demandante, que urge pela suspensão dos nossos eventuais preconceitos, 

que devem ser deixados em aberto para outras possibilidades interpretativas que levem a 

outro nível de sua compreensão.  

Gadamer também é crítico do historicismo, por acreditar que tal perspectiva 

baseada no reconhecimento de que o processo de mudança histórica se relacione a uma 

dada realidade (histórica), e do conhecimento que obtemos dela, exige uma postura de 

anulação, de modo com que o Outro venha a se revelar em nosso lugar. O que para ele, 

conduz a uma perda da reflexão dialética, por meio do esquecimento da própria 

realidade histórica do observador, ao confiar demais em seus métodos próprios (idem, p. 

112).  

Assim, ele adverte sobre a necessidade da compreensão incluir também a reflexão 

relativa à própria historicidade do seu observador, pois, deste modo, o objeto histórico 

analisado continuamente poderia ser reconhecido também como parte 

circunstancialmente indissociável do seu “eu” intérprete.  

Neste tocante, o pensador salienta a necessidade da adaptação do objeto texto, por 

exemplo, à “expectativa do sentido” do seu intérprete, para que haja um movimento de 

compreensão das partes em relação ao todo e vice-versa, de maneira com que possam se 

“alargar em círculos concêntricos a unidade do sentido compreendido” (idem, p. 113).  
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A partir do uso de tais técnicas, Gadamer acredita ser possível se chegar ao que 

ele define como “compreensão correta”, o que, de certa forma, induz a determinado 

conceito de perfeição ou fidedignidade textual e, não obstante, também ao processo de 

auto-ilusão do seu intérprete.  

A Hermenêutica, para Gadamer, tem a função também de criar uma espécie de 

consenso interpretativo, objetivo fundamental de todo processo de comunicação e 

compreensão, ou seja, o de constituir um acordo sobre algo apreendido, ou melhor, 

dizendo, um acordo substantivo entre o texto e o leitor, feito somente por intermédio da 

“compreensão correta”, que, por sua vez, é mediada pela objetivação mental do seu 

intérprete.  

Neste ponto, percebe-se que o ato de compreensão, assinalado por Gadamer, 

também é processo de afirmação e validação de uma verdade pura, norteada por certas 

expectativas transcendentes de sentido, criadas pelo leitor e intérprete do texto, que 

mobiliza técnicas de investigação históricas ou psicológicas, para compreender o texto 

como o próprio sentido de afirmação do Outro, enquanto outra concepção cultural ou 

outro ponto de vista indagativo inteiramente dissidente. O que induz, em conseqüência 

disso, o intérprete a certo monopólio da verdade do texto, bem como a determinado 

mecanismo de controle efetivo sobre o real sentido contido nele. 

Não obstante, a Hermenêutica Crítica de Apel e Habermas emerge como um 

modo de oposição aos preceitos de todo o pensamento hermenêutico anterior, em que 

pesa a busca da verdade absoluta, transcendente ou idealizada, contida no texto de um 

determinado autor, excluindo inteiramente a dimensão do objeto da interpretação, em 

termos políticos e ideológicos.   

De um ponto de vista dialético, a Hermenêutica Crítica contesta categoricamente a 

afirmação do conhecimento como verdade, levando em conta toda a experiência 

vivencial que conjuga as meias-verdades, falsos julgamentos, verdades dissimuladas e 

simulacros de verdades. Considera ainda, de modo significativo, todos os processos de 

censura e opressão realizados aos pensamentos que divergem daqueles que são 

autoritariamente impostos, assim como também reconhece o grau de manipulação 

existente nos modos de propaganda dos discursos que forjam sentidos falsos de 

verdades para fins ideologicamente encobertos.  
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Caracterizada também como “Hermenêutica Profunda”, a Hermenêutica Crítica 

tem por finalidade procurar as causas que levam aos modos de compreensão e 

comunicação utilizados para se distorcer o sentido de verdade, ao investigar, de modo 

complexo, a existência das estruturas ideológicas que violentam, oprimem, deformam e 

conformam a mente dos indivíduos, pela imposição do conhecimento falso e, ao realizar 

a crítica adequada à realidade pela qual tais elementos se originaram, em princípio.  

A “compreensão crítica”, engajada por Apel e Habermas, pressupõe a busca 

exaustiva de elementos de explicações causais para se chegar a uma verdade teórica ou 

histórica, concebida por meio de processos de objetivação mental (Razão). Isto 

representa a atitude de um distanciamento crítico que des-dogmatiza a crença nos 

chamados “textos autorizados e oficiais”, de forma a se compor então uma interpretação 

de cunho imparcial e objetiva sobre a análise dos elementos textuais contidos ora 

suprimidos, ocultados e forjados, categoricamente.    

Neste aspecto, a Hermenêutica Crítica se aproxima da Filosofia Hermenêutica de 

Gadamer, no tocante ao conceito de “antecipação da perfeição”, que já identificava a 

condição prévia da interpretação, mas dentro ainda de uma acepção de ato 

contemplativo, sem o reconhecimento dos processos de construção dos sentidos 

distorcidos de interpretação, compreensão e verdade, assinalados, posteriormente, por 

Apel e Habermas.  

A Hermenêutica Crítica parte também da interface entre vários processos de 

objetivação reflexiva em meio a circunstâncias práticas desencadeadoras de “des-

interpretabilidade”, visando-se, assim, chegar-se ao conhecimento prático relevante, em 

termos de verdade histórica teoricamente mais aceita, para se desconstruir as estruturas 

manipuladoras e ocultantes de valores ideológicos, que distorcem a realidade objetiva. 

Neste contexto, considera-se que existe uma mediação sempre presente entre o objeto 

interpretado e os elementos motivacionais que norteiam os interesses e objetivos do 

sujeito interpretante, tendo em vista as condições materiais que possibilitam o 

reconhecimento ou não dos elementos que interagem no processo de compreensão 

crítica da realidade interpretada.   

Para conscientizar o autor das intenções subjacentes encontradas em seu texto, 

Habermas e Apel procuram suporte analítico na teoria da psicanálise, como método para 
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se interpretar a distorção do sentido em face da história de vida dos indivíduos, como 

também para se explicar por que os agentes sociais pensam o que pensam, em que ponto 

estão errados, confusos e, o que poderia ser feito para se corrigir o processo 

interpretativo determinado por sucessivos processos de des-interpretabilidade. 

Neste aspecto, a abordagem crítica de Habermas e Apel possui uma componente 

empírica ao mesmo tempo materialista-dialética, em que são balizados, 

comparativamente, os elementos psicanalíticos que compõem o quadro de sofrimento de 

um paciente, para se investigar as causas e contradições relativas à constituição da 

própria sociedade capitalista e burguesa, o que, de certa forma, põe em xeque todo o 

trabalho de interpretação do sentido sob a égide das concepções hermenêuticas 

anteriores, construído intensamente com base em produtos oriundos da ideologia 

burguesa, segundo tal campo de visão.  

Em certa medida, embora a Hermenêutica Crítica acalente um objetivo 

emancipador final para autores, intérpretes e agentes sociais, no tocante ao emprego de 

obras textuais para diferentes meios e fins, contudo, ao definir certos critérios de análise 

interpretativa para a distinção necessária entre conhecimento “verdadeiro” e 

conhecimento “falso”, tal atitude, no entanto, se identifica claramente como uma 

concepção elitista de arbitragem e julgamento aos valores e idéias dos outros, cuja 

autonomia intelectual passa a ser contestada em virtude de nutrirem convicções 

diferentes para assuntos polêmicos.  

De um modo geral, a concepção hermenêutica fenomenológica de Paul Ricouer 

deriva-se em grande parte dos conceitos de Ansich (em-si) e Ideen (idéias), 

desenvolvidos inicialmente por Husserl (idem, p. 304), para o qual todo e qualquer 

conhecimento correspondia ao conhecimento de algo, como numa mediação entre 

mediações sucessivas do conhecimento, contudo, ainda enquanto objeto de pensamento 

dentro do domínio metafísico. 

No entanto, Ricouer amplia a percepção husserliana, ao co-reestruturar a relação 

entre fenomenologia e hermenêutica, a partir da forma ontológica-existencial, elaborada 

por Heidegger, o qual já havia anteriormente fundido as duas concepções quando da sua 

abordagem fenomenológica do Dasein, com o objetivo de constituir uma ontologia 

fundamental para determinar o sentido da existência humana.  
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Ricouer também discorda do modo com que Husserl associa a questão da 

linguagem com a ontologia, por acreditar que a abordagem dele centrada no Cogito7, 

enquanto “intencionalidade da consciência” de um eu metafísico, não consegue fornecer 

respostas plausíveis ao campo desta inter-relação conceitual, já que condiciona o 

processo de interpretação do conhecimento aos fundamentos da sua concepção de 

Lebenswelt (mundo vivencial), o que, de certa forma, adere transparência absoluta e 

confiança serena às perspectivas do conhecimento pessoal (ego). Contudo, não resolve, 

de maneira alguma, as inquietações trazidas por certos pensadores modernos 

desconfiados como Marx, Nietzsche e Freud, que expõem claramente as contradições 

que se estabelecem entre os campos da vivência (Erlebnis), conhecimento (Erkenntis) e 

consciência (Gewissen), assim como as tensões decorrentes de tais contradições.  

Em certa medida, cada um destes três pensadores, ao seu modo particular, 

desmontou determinadas máscaras e ilusões míticas que caracterizavam o pensamento 

transcendental, por meio de um processo contínuo de racionalização da realidade do 

mundo, ao desenvolver um sistema de pensamento que questionasse por completo a 

existência de tal realidade, ao mesmo tempo em que propunha um novo sistema 

interpretativo do conteúdo que expressasse melhor a visão de mundo em múltiplas 

perspectivas, contribuindo assim para fundamentar a concepção de uma nova 

hermenêutica. Em contraposição ao pensamento absoluto, eles defendiam o pensar certo 

e objetivo como uma ação contínua de desconfiança, suspeita e dúvida em relação à 

visão ingênua que o ser humano acrescia à realidade, em detrimento de suas crenças 

místico-religiosas e motivações sócio-culturais, de modo a transformar radicalmente os 

pontos de vista equivocados para se despertar um outro campo de consciência e 

compreensão da realidade vivenciada.   

Partindo-se da noção de que “o homem só se pode conhecer a si mesmo através 

da suas expressões e só pode enfrentar as suas ilusões numa dialética de 

                                                           
7 Edmund Husserl re-atualiza a forma original do conceito de Cogito, definida por Descartes, ao 

substituir a expressão “cogito ergo sum”(penso, logo existo) pela expressão “ego cogito cogitatum“(eu 

penso o pensado). Deste modo, ao mesmo tempo em que ele procura desfazer a confusão existente entre 

“ego” (penso) e “res cogitans”(coisa pensante), ele estende o campo conceitual da consciência para 

incluir outras operações significativa, partindo-se do princípio de que o ato de pensar corresponde ao 

processo de pensar em qualquer coisa, irrestritamente, sem especificidades conceituais subordinantes.  



 42  

distanciamento e apropriação” (idem, p. 305), Ricouer decide por desenvolver uma 

estratégia de distanciamento crítico, durante o processo de interpretação, para se chegar 

à objetividade do sentido que perfaz o texto, ao considerar que o texto como objeto da 

interpretação adquire caráter de autonomia assim que produzido por alguém, ou seja, 

que todo texto escrito contém em si certa fecunditividade interpretativa que se 

desprende do seu sentido original e fixo, ao nos convidar “à leitura e interpretação 

plural” , caracterizada sempre por “um processo aberto, ilimitado” (idem, p. 305).  

Um dos pontos diferenciais na abordagem hermenêutica de Ricouer diz respeito à 

sua caracterização do mito como produto da mente do ser humano, enquanto 

manifestação cultural da humanidade e da historicidade humana, ao reconhecer a 

validade da linguagem mítica, ao mesmo tempo em que introduz processos 

fenomenológicos para sua investigação teórica. Neste aspecto, ele se serve do modelo 

estruturalista preconizado por Lévi-Strauss, que considera os símbolos e os processos de 

simbolizações como uma realidade extralingüística de ordem superior e indiciadora de 

situações ocultantes da interpretabilidade. No entanto, acresce a esta, por sua vez, uma 

dimensão hermenêutico-existencial com base na fenomenologia heideggeriana do 

Dasein, se propondo a um método de desmitologização, com o intuito de obter novos 

conhecimentos no que se refere à inter-relação entre a interpretação do sentido objetivo 

e a historicidade da ação subjetiva.  

Com base em tais elementos de investigação e, dentro da sua abordagem 

fenomenológica, Ricouer define dois preceitos hermenêuticos essenciais, o primeiro ao 

considerar a Hermenêutica como associada fundamentalmente à teoria do símbolo e; o 

segundo, a partir de tal concepção, ao se propor a desenvolver uma teoria da 

interpretação textual.  Dentro deste contexto, ele realiza, de modo reflexivo, uma 

abordagem conceitual que condensa elementos relacionais provenientes tanto da 

Hermenêutica, como da Fenomenologia e do Estruturalismo, o que à primeira vista, 

seria, por assim dizer, conceitualmente incompatível em termos de realidades 

perceptivas unificadas. Contudo, tal tentativa de reformulação conceitual é que fornece 

a base da relação que ele irá estabelecer entre compreensão (Verstehen) e explicação 

(Erklärung), de modo a caracterizar os fundamentos da sua Teoria do Texto, concepção 

esta que influenciará várias das correntes da filosofia e do pensamento contemporâneo. 
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Ao formular sua tese sobre “o conflito das interpretações”, Ricouer destoa 

completamente da concepção filosófica de Betti, quando este considera que a 

Hermenêutica se caracteriza por métodos e regras de interpretação aplicadas ao 

conjunto representativo de todas as espécies de objetivações realizadas pela mente 

humana, contextualizando, ao contrário deste, a questão da interpretação somente às 

categorias textuais da produção cultural (idem, p. 302).   

Não obstante, tais diferenças no campo metodológico entre as duas concepções 

hermenêuticas sugerem também implicações de ordem epistemológica, no que diz 

respeito ao modo como cada um dos dois filósofos caracteriza a estrutura dos seus 

objetos principais de investigação, tendo em vista que enquanto Betti dimensiona os 

conceitos de interpretação e compreensão a serviço da busca de uma suposta 

objetivação idealizada, já Ricouer, pelo contrário, se detém no estudo da categorização 

das formas simbólicas, porém desmitologizadas ou destranscedentalizadas, já que, em 

sua percepção, os símbolos e mitos constituem-se em veículos do pensamento, 

necessitando serem interpretados adequadamente dentro de um conjunto de normas e 

regras bem objetivas.   

Para realizar as condições necessárias de explicação (Erklärlung), destinadas ao 

objetivo final de compreensão (Verstehen) do conhecimento textual, Ricouer recorre 

imprescindivelmente à ótica da lingüisticidade, estendendo a noção de sentido ao campo 

da intencionalidade e à noção de lógica de sentido preconizada por Frege, cujo teor 

conceitual diz respeito à apropriação do sentido em termos de uma interpretabilidade 

existencial, capaz de revelar “um momento ideal que não tem lugar na realidade”, 

definido por um sentido ideal e estabilizante, que representa objetivamente a essência da 

compreensão contida no interior das estruturas básicas que compõem o texto 

interpretado (idem, p. 307).  

Para Ricouer, esta dimensionalidade de um momento ideal atemporalizado 

(epoché) serve para caracterizar a suspensão do mundo empírico e lingüístico, de modo 

a se prover um movimento de distanciamento em relação ao texto a ser interpretado. 

Neste contexto, ele considera então a emergência do sentido como o processo 

interpretativo oriundo da troca de signos lingüísticos que operam nas produções 

textuais.  
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No entanto, ressalta a prevalência da estrutura da experiência subjetiva sobre a 

estrutura lingüística, caracterizando-na como de natureza pré-lingüística, por entender 

que esta precede a esfera da linguagem enquanto mobilizadora de elementos pré-

predicativos que assinalam a ótica da fenomenologia e da filosofia hermenêutica, 

principalmente no tocante à inter-relação que faz entre mundo da ciência e mundo da 

vida e, na objetivação das experiências de ordem lingüística, histórica e artística, 

características das Geisteswissenchaften.   

Ao associar os conceitos de Lebenswelt (mundo da vida) e Dasein (condição 

humana existencial), dentro da sua concepção de hermenêutica fenomenológica, 

Ricouer ressalta a importância do excesso de sentido que provém da experiência vivida, 

que, para ele, sintetiza a atitude objetiva no processo de explicação (Erklärung) do 

texto. Neste aspecto, para realizar a análise estrutural do sentido expresso no texto, 

Ricouer recorre à distinção que Frege estabelece entre o conceito de sentido (Sinn) e 

referência (Bedeutung), tendo em vista que símbolos e mitos não se constituem 

meramente em elementos ou unidades de discurso justapostas e internamente 

articuladas, mas se traduzem por todo um potencial de codificação e descodificação do 

mundo cultural, ao qual se referem de modo indireto e analógico, por alusão alegórica 

ou metafórica, na transferência do sentido para se chegar à compreensão do texto, em 

termos hermenêuticos.  

Dentro da concepção de Ricouer, os símbolos e mitos perfazem uma narrativa de 

acontecimentos perduráveis, acalentados dentro da perspectiva de uma historicidade da 

tradição, que tanto se mantém viva quanto se renova continuamente, ao transmitir e 

sedimentar determinados valores culturais, em vista do excesso do potencial de sentido 

que se obtém, não obstante, pelo esforço interpretativo de se extrair dos elementos 

literais e profanos certos substratos existenciais e transcendentes.  

Apesar de considerar a qualidade polissêmica dos símbolos, mitos, palavras e 

textos, enquanto elementos constituintes do discurso, Ricouer defende a idéia de que 

“não pode haver uma reapropriação do sentido sem uma compreensão estrutural 

mínima” (RICOUER apud BLEICHER, p. 314), como no caso da imagem do fogo, por 

exemplo, que simbolicamente, pode significar “aquecer, purificar, renovar ou 

destruir”, mas também pode representar, na acepção religiosa, o Espírito Santo. Deste 

ponto de vista, ele ainda assinala que “os símbolos só podem simbolizar dentro de um 
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todo que limita e articula o sentido” (idem), definindo, assim, uma noção de 

economicidade e ordem para se estabelecer os limites da interpretabilidade polissêmica 

dos símbolos, dentro dos pressupostos subjacentes ao círculo da hermenêutica. 

Embora o trabalho inicial de Ricouer fundamente-se na ótica do estruturalismo, ao 

se apoiar na interpretação de um sistema fechado de signos que advém de uma estrutura 

(Weltanschauung) ao mesmo tempo anti-histórica e anti-humanística, sua significativa 

contribuição, contudo, se difere justamente por reafirmar a importância do sujeito frente 

a tal concepção, ao ser capaz de desenvolver uma hermenêutica fenomenológica 

condensada a uma arqueologia do sujeito (idem, p. 315). Isto quer dizer que, apesar de 

Ricouer partir de uma estrutura mínima de significado semântico para conceber a 

análise interpretativa do texto, ele incorpora e adapta a esta análise uma via de 

integração conceitual entre a objetividade do sentido e o teor de historicidade que 

provém da atitude pessoal e autônoma do seu intérprete. 

   Contudo, nesta fase de estudos, Ricouer tende a limitar ainda o seu conceito de 

interpretação ao campo de investigação do sentido, desenvolvendo um esforço 

hermenêutico para desvelar a noção de sentido expressa no teor literal e aparente do 

texto. Posteriormente, ele funde esta concepção com a proposta do arco hermenêutico 

(arc herméneutique), pela qual substitui os conceitos de explicação (Erklärung) e 

interpretação (Deutung) por uma concepção de ordem mais global, a qual possibilita a 

integração entre os conceitos de explicação e compreensão (Verstehen) de modo a 

serem aplicados à leitura textual e, os quais são agenciados com o objetivo maior de 

recuperar o significado e o sentido que se expressam textualmente.  

Mas o arco hermenêutico de Ricouer tem em si um objetivo interpretativo muito 

mais audacioso, pois visa conceber uma teoria geral da interpretação ao articular uma 

teoria da interpretação da linguagem com uma teoria da interpretação de textos.  

Segundo seu campo de visão, todo texto interpretado deve conter em si um determinado 

objetivo ou intencionalidade desta ação realizada, que não é meramente a busca do seu 

sentido textual, tendo em vista que o ato da interpretação representa um meio de acesso 

indireto (mediação) ao sentido da existência humana expressa no texto.   

Se, por um lado, para Gadamer (idem, p. 315), o “ser é mais do que o 

conhecimento”; por outro, já para Ricouer, o conhecimento que o ser tem de si não 
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exibe qualquer transparência de compreensão, estando sempre oculto para si próprio. 

Em vista disso, considera então a necessidade de tornar a “consciência (do ser) exposta 

aos efeitos da história” (wirkingsgeschichtliches Bewusstsein), de modo com que a 

experiência do texto se fundamente com o texto da experiência mediada pela 

consciência histórica do ser. Segundo ele, isto faz com que o intérprete tanto se torne 

crítico de si mesmo, levando-se em conta o seu caráter historicamente situado, quanto 

disposto à busca do conhecimento objetivo da realidade expressa em determinada obra 

textual.  

A partir da conjugação metodológica que funde simultaneamente a interpretação 

de ordem intencional e existencial, Ricouer adere à sua abordagem hermenêutica a 

noção de texto como um modo de abertura à existência possível, considerando inclusive 

a linguagem como “um acontecimento (parole), para além da linguagem como sistema 

de sinais (langue)” (idem, p. 318).  

Neste aspecto, ele estabelece então o paradigma de um texto, ou seja, um modelo 

conceitual de linguagem que inter-relaciona o campo da objetividade textual com a 

forma de fixação do sentido, dada esta pela natureza do texto escrito, ao acreditar que 

por intermédio do discurso escrito cria-se uma distinção mais clara entre a intenção do 

autor e o sentido do seu texto, uma vez que este tende a transcender a finitude vivencial 

do seu autor.  

Mas o texto, segundo Ricouer, não se inscreve apenas nas referências que 

abrangem o universo do discurso falado e escrito, engendra também outros modos de 

ser, ao criar um mundo novo que não se limita mais apenas à condição dialógica 

restritiva entre autor-intérprete ou texto-intérprete. A fixação do sentido do texto evoca 

um nível de abrangência universal, ampliando o contingente de intérpretes em vista do 

caráter reprodutor e massivo da linguagem escrita, tendo em vista que o contato direto e 

imediato com o autor passa a ser substituído por referências não ostensivas, provendo 

maior grau de autonomia do texto em relação às suas possibilidades de interpretação e 

compreensão.  

Contudo, metodologicamente, tal concepção de fixidez e estabilização do sentido 

corresponde também, em certa medida, a pressupostos inerentes à prática de uma 

interpretação objetiva, intensamente defendida por Ricouer, para quem esta seria uma 
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forma eficaz de superar a dicotomia existente entre os processos de explicação 

(Erklärung) e compreensão (Verstehen), ao mesmo tempo em que tornaria possível a 

articulação dialética entre as noções de verdade e método, o que aproximaria bastante a 

sua abordagem fenomenológica da filosófica de Gadamer.    

Não obstante, o texto configura ainda certos efeitos não intencionais em relação 

ao seu contexto social de produção, o que acresce, em grande parte, certa autonomia de 

sentido a ele, uma vez que não há como controlar os diversos níveis de apropriação que 

se realizam em torno de determinada obra textual e, sendo que realidades culturais 

novas podem sugerir novos modos interpretativos bem como outras formas de revelar 

sentidos no contexto atual (ou virtual) de compreensão. Sendo assim, o sentido de um 

texto se orienta também segundo o sentido da ação humana e, do contexto humano 

sócio-cultural em que ele se realiza como obra de expressão, estando tanto um como o 

outro inteiramente abertos no que tange à possibilidade de interpretação e à busca do 

seu sentido intrínseco e oculto.  

 Deste modo, Ricouer concebe uma Teoria da Interpretação cujo objetivo 

principal é desvelar um mundo complexo potencialmente contido nas formas textuais, 

que, para ele, poderia ser capaz de nos revelar algo substancial a nosso próprio respeito. 

Este mundo que existe substancialmente no texto, ao mesmo tempo em que transcende o 

seu conteúdo expresso é o que corresponde ao que o pensador define como “apropriação 

autêntica do texto”, pois, para ele, “a teoria da hermenêutica consiste na mediação 

entre interpretação e apropriação, feita por uma série de interpretantes” (RICOUER 

apud BLEICHER, p. 321). Neste aspecto, ele segue a abordagem peirceana da “teoria 

dos sinais”, ao caracterizar o termo “interpretantes” como os objetos de conhecimento 

implícitos textualmente e, que medeiam a rede de significações dentro de um contexto 

de interpretação e compreensão.    

Pelo seu método de apropriação do sentido, Ricouer tanto procura superar a 

dicotomia entre compreensão e explicação, presente no pensamento de Dilthey; quanto, 

por meio de uma série de técnicas de objetivações se distanciar da Hermenêutica Crítica 

de Apel e Habermas.  

Ao propor uma fusão entre horizontes interpretativos, Ricouer rejeita 

completamente a noção da existência de um conhecimento puramente falso que dissolve 
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a compreensão emancipadora bem como põe em xeque a autonomia do sujeito-

intérprete. Contudo, recai, de certa forma, novamente numa concepção idealista do 

pensamento hermenêutico, ao instaurar um nível de integração entre a interpretação do 

sentido e a análise gramatical do texto, retomando a abordagem interpretativa 

anteriormente elaborada por Scheiermacher.  

No entanto, Ricouer, diferentemente, introduz uma concepção mais 

contemporânea no modo de ver a problemática da relação sujeito-objeto, cuja 

contribuição significativa é livrar o poder de autonomia interpretativa do sujeito das 

condicionantes meramente psicológicas e lingüísticas, principalmente, quando defende 

que o texto carrega em si tanto um teor da existência humana quando da 

intencionalidade do seu autor, sendo que a escrita abre caminhos interpretativos que vão 

além da contingência do tempo e espaço que expressa a vivência e experiência de vida 

autoral. 

Não obstante, Ricouer desenvolve ainda uma mediação conceitual entre a 

abordagem filosófica de Gadamer e a abordagem crítica de Apel e Habermas, ao tentar 

unir elementos das perspectivas fenomenológico-existenciais aos das perspectivas 

críticas, durante o processo de interpretação de obras textuais. Em certa medida, esta 

concepção hermenêutica assinalada por Ricouer é considerada controvertida, tendo em 

vista que Hermenêutica Crítica não aceita o método hermenêutico como processo de 

interpretação que leva ao sentido de universalidade, considerando a crítica da ideologia 

significativamente como apenas uma forma específica de reflexão hermenêutica. 

Por outro lado, a Hermenêutica Crítica estando mais direcionada à compreensão 

que relaciona os fundamentos do pensamento humano com as ações humanas, tem sua 

práxis vinculada a preceitos iluministas do sentido de tradição, autoridade e 

emancipação.  O que, em certa medida, dificulta a possibilidade de se chegar a uma 

posição livre de preconceitos, já que a Hermenêutica Filosófica atesta que o preconceito 

é uma forma de conhecimento temporário para o método de interpretação e 

compreensão do sentido de verdade.  

Outro aspecto a ressaltar, diz respeito ao modo de como cada abordagem tem sua 

perspectiva própria do conceito de tradição. Pois, enquanto a Hermenêutica Filosófica 

remonta ao passado na tentativa de interpretar a relevância dos elementos da tradição 
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com significado para o presente; já a Hermenêutica Crítica, contrariamente, se dirige 

mais para as suas implicações no futuro, o qual simboliza, potencialmente, a realidade 

em processo de mudança. 

Por outro lado, do mesmo modo, enquanto a Hermenêutica Filosófica se assenta 

na existência ontológica de um “consenso de apoio” para a busca dos interesses e 

valores emancipadores de compreensão, os quais intercalam a crítica do presente com a 

antecipação idealizada de uma sociedade livre; já a Hermenêutica Crítica, por sua vez, 

se define segundo o princípio fundamental de um consenso verdadeiro, que projeta a 

visão idealizada de um futuro melhor, por meio da construção da consciência crítica-

ideológica.  

No entanto, Ricouer discorda completamente desta dicotomia de concepções 

hermenêuticas, amplamente defendida, revelando que as duas são significativamente 

portadoras de conceitos críticos, ideológicos e, por assim dizer, também ilusórios.  

Neste aspecto, ele assinala que a autonomia do texto é que permite o 

distanciamento entre texto e intérprete, pois o texto interpretado independe da intenção 

autoral, assim como também independe do contexto sócio-cultural em que se originou 

bem como daqueles aos quais ele se destina a ser lido potencialmente.   

Conclusivamente, o verbo hermeneuein expressa três significados fundamentais 

para o verbo interpretar: dizer, explicar e traduzir, os quais são a base da compreensão e 

da busca do sentido segundo o pensamento hermenêutico. Sendo que neste aspecto, a 

hermenêutica seguiu seis abordagens distintas: como teoria da exegese bíblica 

(Danhauer), ciência da interpretação lingüística (Schleiermacher), base metodológica 

para as geisteswissenschaften (i.e. todas as disciplinas centradas na compreensão da 

arte, comportamento e escrita do homem) (Dilthey), fenomenologia do Dasein e da 

compreensão existencial (Heidegger), método de busca da verdade existencial 

(Gadamer), crítico e dialético (Apel e Habermas) e, como um sistema de interpretação, 

teoria do texto e teoria do sentido (Ricouer).          

B - Contexto da Teoria Hermenêutica em relação ao foco da pesquisa 

Em certa medida, todos os enfoques mencionados consubstanciam mudanças no 

modo de olhar do intérprete em relação ao objeto ou fenômeno interpretado, tendo em 
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vista que as possibilidades de se inventariar modos interpretativos distintos não se 

esgotam à luz das necessidades do desenvolvimento cognitivo do ser humano em 

constante transformação.  

Neste aspecto, embora tais teorias tenham contribuído significativamente para o 

desenvolvimento de concepções interpretativas distintas, a crescente consciência do ser 

humano em relação à complexidade de si e do mundo ao qual pertence torna-as 

insuficientemente apropriadas, na medida em que já não são mais capazes de vislumbrar 

características da amplitude de certos fenômenos interpretativos contemporâneos.   

Talvez uma das características mais significativas do fenômeno digital seja seu 

caráter de contínua transformação, de forma que teorias e métodos que estratificam ou 

congelam o seu foco perceptivo dentro de uma perspectiva estática de compreensão, 

acabam mais por distorcer inteiramente a sua natureza comunicacional e pedagógica do 

que esclarecer os elementos que operam em sua dimensão dinâmica.   

A priori , devemos levar em conta que um objeto dinâmico exige igualmente uma 

percepção dinâmica para observá-lo com acuidade, da mesma forma que, similarmente, 

uma prática dinâmica de uso deste mesmo objeto requer um enfoque teórico dinâmico 

para elucidá-lo, de modo a ser capaz de se atualizar continuamente, como num par de 

olhares atentos que se movimentam e se percebem um em relação ao outro no caminhar 

interpretativo entrecruzado.  

Neste contexto, tal nível de interação dinâmica entre objeto e sujeito bem como 

entre teoria e prática acaba por dissolver, por completo, certas estaticidades que 

impregnam o enfoque interpretativo, inviabilizando-se, totalmente, a tentativa de se 

propor um encaixe forçado e perfeito entre ambas as categorias elucidativas, cujo 

objetivo seja o de acoplar peças disjuntas e díspares durante o processo de aproximação 

conceitual entre enfoques teórico-práticos e entre a relação sujeito-objeto, 

principalmente no tocante a argumentações de ordem meramente empírica, estruturalista 

e funcional.  

Lembremos também de que há questões vivenciais, fatos cotidianos ou 

acontecimentos inusitados que desafiam qualquer tentativa de compreensão humana 

absoluta. Ou muitas vezes não são para serem completamente compreendidos e 

devassados, o que também nos induz à pergunta fundamental em relação ao que é 
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inteiramente compreendido em relação ao ser humano, à existência da vida e à natureza 

das coisas, porque por mais árduo que seja o esforço interpretativo, no intuito de se 

buscar o teor essencial da compreensão, o sentido que perpassa será sempre inesgotável 

como são os mistérios da complexidade humana e da teia da vida em geral, que nos 

inquieta e nos espanta, constantemente. 

A compreensão em vários dos enfoques hermenêuticos apresentados leva à busca 

de cânones interpretativos, ou melhor, de padrões fechados de interpretação, com o 

objetivo de serem revivificados inúmeras vezes de modo a se prover certo fundo de 

explicações desejáveis, validáveis e aceitáveis do ponto de vista ético, estético, 

científico, mítico, religioso e filosófico etc., contestando outras julgadas como efêmeras, 

transitórias e pouco significativas.  

Sendo que tais cânones interpretativos sugerem modos de compreensão 

recorrentes em vários casos, como modelos reiterados de reflexão similar para se 

compor sempre um texto final, conclusivo e fechado, no intuito de se prover sustentação 

ao processo de interpretabilidade que norteou os objetivos de compreensão, dentro de 

uma perspectiva significativamente transcendental, absoluta, prevalecente e dominante 

sob diversos aspectos.   

Segundo Nietzsche (BLEICHER, 1980, p. 338), a vida em si já espelha o ato da 

interpretação, sendo que a filosofia seria uma espécie de conhecimento interpretativo 

das interpretações, ou seja, uma interpretação calcada nas diversas possibilidades de 

interpretações existentes na cultura humana. Nisso, também há ponto de concordância 

entre Ricoeur e Gadamer, para os quais toda a filosofia é por característica 

hermenêutica, ou seja, interpretativa também.  

Dentro desta ótica, portanto, questionar-se sobre a vida, o sentido da vida, os 

propósitos da nossa existência, nosso passado histórico, nosso momento presente bem 

como as perspectivas futuras mesmo nas situações mais elementares da vivência 

humana evocariam sempre uma atitude hermenêutica implícita.   

Contudo, a questão que se coloca em xeque na atualidade seria a respeito de que 

hermenêutica estaríamos tratando, um campo interpretativo que preservasse algumas 

das instâncias clássicas e/ou contemporâneas, ou outra hermenêutica propriamente dita 

ou mesmo uma pós-hermenêutica, enquanto modo capaz de superar o teor transcendente 
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da busca do sentido e da compreensão absoluta, que se mantém em todos os enfoques já 

assinalados.  

De acordo com Assmann (1998), as mudanças paradigmáticas no campo da leitura 

e da interpretação em detrimento do incremento tecnológico como criador de novos 

campos perceptuais e sensíveis da realidade sugere uma revisão dos modos de leitura e 

interpretação, para abarcarem significados mais abertos e imprevisíveis.  

Seguindo tal proposição, ele reconhece potencialmente na imagem do hipertexto, 

toda uma epistemologia da leitura, que implica em conceber que todos os textos ao 

mesmo tempo estejam em estado de trânsito e abertura a múltiplas reviragens e 

releituras.  Mas tal condição interpretativa, aprendente e pensante, em novos moldes, 

para ele, não pode e não deve se ater somente ao modo como encaramos as mudanças 

paradigmáticas de leitura e interpretação, a partir do incremento da cultura digital. Ao 

contrário disso, deve se constituir em uma oportunidade inestimável para olharmos com 

maior acuidade outras expressões textuais existentes, como os textos originariamente 

escritos.   

Assmann ainda chama a atenção para o fato de que tal particularidade não pode 

ser deixada de lado no campo da epistemologia e didática. Neste aspecto, ele 

desenvolve uma percepção filosófica particular do caráter interpretativo que os meios 

tecnológicos de informação e comunicação passam a desempenhar no contexto social e 

pedagógico. Reencantar a Educação, para ele, advém da atitude intensa de se repensar 

criticamente e sensivelmente o contexto de inserção destes meios perceptivos e 

hermenêuticos no espaço escolar redefinido à luz de inquietações, provocações e 

sentimentos humanizantes.   

O filósofo Pierre Lévy também menciona a hermenêutica durante várias vezes, em 

suas obras (1993, 1996, 1999) e conferências, quando se refere ao papel interpretativo 

que as tecnologias digitais desempenham na atualidade, com grandes desdobramentos 

no campo educacional e didático quanto à forma como passamos a perceber a 

complexidade de construção do conhecimento.  

Ainda em relação à questão do método, salienta-se que atualmente já há 

pesquisadores que apontam para o fato de que o método ou metodologia como algo 

unificado, unilateral e estático não consegue dar conta mais da dinamicidade dos 
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fenômenos culturais contemporâneos, principalmente aqueles que se referem ao 

contexto de digitalização da sociedade. 

A respeito disto, convém citar especialmente o trabalho do comunicólogo e 

filósofo da comunicação, Prof. Dr. Ciro Marcondes Filho, da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Ciro Marcondes pesquisa o campo de 

uma Nova Teoria da Comunicação, propondo inclusive a insuficiência do termo método 

para qualificar fenômenos culturais contemporâneos, mediante a inserção das 

tecnologias digitais de informação e comunicação no cotidiano da sociedade. 

Para ele, “método” (meta-odos) em vista das necessidades emergentes de estudos 

e pesquisas científicas no campo da Comunicação Contemporânea já não é mais 

adequado à realidade dinâmica de nosso tempo, em que as transformações culturais são 

acentuadamente rápidas.8 Já “metáporo” (meta-poros), termo inspirado no pensamento 

da filósofa francesa Sarah Kofman, expressa mais pluralidade de opções investigativas.  

De acordo com suas indagações, o termo método trata de um caminhar 

inteiramente preso a um rigor com direção centrada e única, imagem esta própria do 

rigor científico tradicional, que conserva o olhar do observador em algo de natureza 

estática. Já o termo metáporo serve para tratar de um caminhar que se constrói à medida 

que é percorrido, como na metáfora do barco que percorre o fluxo contínuo de um rio, 

ou seja, um caminho que se abre a si mesmo enquanto se segue adiante, repleto de 

surpresas inesperadas, fendas e reentrâncias imprevisíveis, sujeito a turbulências e ao 

caos inevitável. Ou seja, a unicidade inflexível se substitui então pela porosidade 

bifurcante do olhar investigativo dinâmico.  

   Metáporo caracteriza então a capacidade do método se atualizar continuamente. 

De modo análogo, pode-se comparar tal percepção à memória dos meios digitais com 

seu caráter de renovação e atualização permanente, pois o digital é talvez o meio 

tecnológico que melhor imita simbolicamente a dinâmica do pensamento humano, em 

que as redes neuronais podem ser facilmente associadas a conexões hipertextuais. 

                                                           
8 Comunicação informal realizada pelo Prof. Dr. Ciro Marcondes Filho em aula do Seminário de Pós-

Graduação Nova Teoria da Comunicação: Subjetividade e Tecnologia, realizado durante o segundo 

semestre de 2007, pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo – NJE-ECA/USP.  
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Não obstante, o vídeo Conexões, o livro “A Teia do Conhecimento” e a 

ferramenta K-Web, produtos idealizados por James Burke, representam, em certo 

aspecto, diferentes tecnologias intelectuais (Lévy, 1993), que consubstanciam meios 

hermenêuticos distintos, pois interpretam e medeiam relações entre conhecimentos 

produzidos em diferentes épocas e locais, contando com a co-participação de múltiplos 

atores sociais, o que contesta a autoria individual prevalecente dos conhecimentos, já 

que Burke revela a multiplicidade de perspectivas com as quais eles se constroem 

continuamente.   

Tal abordagem interpretativa demanda outro conceito hermenêutico fundante: a 

hermenêutica midiológica ou midiohermenêutica, uma teoria da interpretação das 

mediações em decorrência de acontecimentos inusitados que questionam a leitura e 

compreensão absoluta dos fenômenos culturais.   

Particularmente, o projeto K-Web de James Burke espelha, em certa medida, já 

outro contexto da teoria interpretativa, uma hermenêutica midiológica de caráter digital, 

em que o meio digital proporciona as possibilidades de campos interpretativos que 

decorrem das interfaces entre múltiplos meios de acesso a conhecimentos.  

Considerando-se todo o espectro do percurso interpretativo de Burke, relacionado 

à sua longa história anterior, quanto ao emprego de mídias atualizadas para 

contextualizar o nível de interpretabilidade possível do conhecimento, sob diversos 

matizes perceptivos, compreende-se que o conceito interpretativo aplicado ao K-Web e, 

a toda sua produção intelectual é distintamente complexo.  

Isto, de certa forma, favorece esta percepção de toda a perspectiva interpretativa 

do conhecimento, em que reconhecer o papel múltiplo das mediações humanas e 

tecnológicas é primordial para se ter em mente a visão de complexidade dos processos 

de produção do conhecimento amplamente plurimedializado, mediatizado e 

midiatizado. Sendo que  mediante tal perspectiva hermenêutica, seu trabalho intelectual 

se inter-relaciona mais claramente com a visão norteada por Jacob Bronowski, tendo em 

vista como as mediações interferem na percepção que guia a construção de novos 

conhecimentos, por meio de conexões realizáveis entre conhecimentos científicos, não 

previstas anteriormente.  
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C – Tratamento Metodológico da Pesquisa 

Durante o processo de consecução da pesquisa, várias atividades de pesquisa 

foram realizadas com o objetivo de se esclarecer aspectos práticos do suporte teórico a 

ser empregado para fins pedagógicos e didáticos, relacionado ao tema em questão, cuja 

abordagem inter-relaciona os conceitos de Epistemologia da Leitura, Teoria da 

Mediação e Meios Digitais.    

Entre elas, incluem-se: 

1. A coleta de informações a partir da experiência vivenciada com graduandos, 

pós-graduandos e pesquisadores na área de Educação no espaço da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – FE/USP. 

2. A realização de entrevistas com dois especialistas brasileiros e um 

estrangeiro, que atuam como estudiosos em áreas correlatas aos eixos 

temáticos da pesquisa, a saber: Epistemologia da Leitura, Teoria da 

Mediação e Meios Digitais. 

3. O intercâmbio científico com pesquisadores do exterior, engajados em um 

projeto educacional com o uso de tecnologias de informação e comunicação 

(K-Web).   

Em relação à coleta de informações, acrescenta-se que foram realizados fóruns 

eletrônicos com professores-estagiários (professores em formação) do NEA/FE-USP, 

alunos de graduação em pedagogia da Disciplina “Educação a Distância” (EDM0670), 

alunos de pós-graduação da Disciplina “Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

Cooperativa Apoiados por Recursos da Internet” (EDM5053) e pesquisadores do Grupo 

Alpha - Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Novas Tecnologias da FE/USP, 

oficialmente registrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq e, sob coordenação 

científica da Profa. Dra. Stela C. B. Piconez. Acresce-se também que tanto a disciplina 

de graduação quanto a de pós-graduação, na época da coleta para a pesquisa, foram 

ministradas pela Profa. 

Acrescenta-se que as informações coletadas foram todas devidamente 

armazenadas em pastas ou diretórios do Windows, para prover um rico material de 

análise de modo se verificar a percepção de todos os sujeitos envolvidos nos processos 
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que congregam diversos estágios de formação e vivência na área de Educação e, como 

eram suas expectativas em relação aos conceitos de mediações, meios digitais (novos 

meios), leitura e interpretação (teoria hermenêutica) de meios e objetos comunicacionais 

contemporâneos. 

Com respeito à revisão de literatura para fundamento conceitual da pesquisa, 

foram consultadas inúmeras obras de consulta relacionadas à temática da pesquisa, tais 

como livros, dissertações, teses, teledocumentários científicos, videoclipes, filmes, 

fontes digitais da internet etc, o que propiciou, em certa medida, uma base mais refinada 

para o campo de investigação.  

Além do que, contatos com grupos e núcleos de pesquisa da Universidade de São 

Paulo trouxeram ainda novos referenciais para compor o campo da pesquisa, entre os 

quais, podem ser citados: o Núcleo José Reis de Divulgação Científica - NJR-ECA/USP 

e FILOCOM-ECA/USP – Núcleo de Estudos Filosóficos da Comunicação, ambos sob a 

coordenação científica do Prof. Dr. Ciro Marcondes Filho.  

Também foi feito realizado um contato pessoal com a Profa. Dra. Cremilda 

Medina, do Núcleo de Epistemologia do Jornalismo – NEJ-ECA/USP -, pelo qual foi 

possível obter referências relacionadas aos tópicos sobre mediações jornalísticas e 

sociais, comunicação e pedagogia, campos também de interesse dentro do foco da 

pesquisa. 

Todos os fóruns foram realizados com base no uso do ambiente Moodle de 

aprendizagem colaborativa. Tal ferramenta propiciou níveis de interatividade 

assíncrona, os quais permitiram um maior tempo destinado ao processo de reflexão 

crítica apurada, já que o tempo e espaço de reflexão poderiam ser de livre escolha para 

os participantes, bem como podiam ser acopladas outras obras e autores 

circunstancialmente relevantes durante o trajeto reflexivo.     

Os fóruns envolvendo os alunos de graduação e o grupo de pesquisa tiveram como 

ponto de partida as discussões sobre mediações no campo educacional, tendo como 

textos de apoio conceitual: uma entrevista em português com o pensador e teórico 

francês da midiologia - Régis Debray -, e um subcapítulo da minha dissertação de 

mestrado do doutorando, intitulada “A Realidade Multidimensional e a Ótica das 
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Mediações”, in: Cibernética pedagógica na era das redes: a ótica da educação 

digital na contemporaneidade, São Paulo: ECA/USP, 2001.  

Diferentemente, no caso do grupo de estudos, por conta da amplitude de 

referenciais de suporte teórico dos seus membros constituintes, houve um 

aprofundamento maior de questões com o uso de referenciais interpretativos 

complementares à reflexão pedagógica, oriundos de textos de entrevistas com 

pensadores e filósofos de interesse para a pesquisa, de modo a se compreender melhor 

as inter-relações conceituais entre seus pensamentos e filiações teórico-filosóficas.  

Já o fórum da disciplina de pós-graduação tratou especificamente da obra 

“Reencantar a Educação: rumo à sociedade aprendente”, de Hugo Assmann. Neste 

contexto, os alunos foram desafiados a uma leitura apurada do livro do pensador, tendo 

em vista o conteúdo e forma da abordagem contemporânea que ele constrói na inter-

relação entre Epistemologia e Didática no novo cenário tecnocientífico que ele define 

como Era das redes.  

O fórum realizado com os professores-estagiários do NEA-FE/USP (Núcleo de 

Educação de Jovens e Adultos, Formação de Professores, Ensino Presencial e a 

Distância), teve como base conceitual de reflexão uma citação da obra acima citada de 

Hugo Assmann, sobre o tema da Transversalidade e Pensamento Transversal, segundo a 

acepção do filósofo alemão da multimídia Mike Sandbothe.   

Não obstante, outro dado relevante em relação às atividades de pesquisa, diz 

respeito ao contato que se realizou com professores-estagiários do NEA-FE/USP. Tal 

vivência com os professores-estagiários do Núcleo provieram referenciais significativos 

a respeito dos aspectos de elaboração de materiais didáticos, utilizando como apoio 

tecnológico o Sistema Transversal de Ensino-Aprendizagem (STEA), desenvolvido pela 

Profa. Stela e, destinado principalmente à formação de jovens e adultos funcionários da 

Universidade de São Paulo, em nível de alfabetização e educação básica completa.  

Neste aspecto, ministrou-se cursos de formação para os professores do NEA-

FE/USP, a saber: “A Ótica da Canção Popular no Ensino de Valores Educacionais em 

Sala de Aula” e “Imagem e Conhecimento Imagético”. Tais cursos serviram como 

modos de interagir de um ponto de vista teórico e prático com os professores-

estagiários, isto é, com professores em estágio de formação, o que possibilitou levantar 
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elementos indiciários sobre determinados processos mediativos destes sujeitos em 

relação ao papel da Arte e Tecnologia bem como dos meios comunicacionais no seu 

campo pedagógico de atuação. 

Além disso, o pesquisador-doutorando também orientou as atividades de um 

grupo de estudos com professores-estagiários do NEA-FE/USP, cujo objetivo foi 

discutir inicialmente questões relativas ao campo da arte como processo de mediação na 

construção de conhecimentos em ciências humanas, o qual foi, mais tarde, redefinido 

para um interesse mais específico, como o Ensino de Geografia com o Uso do Cinema e 

Videoclipe em Sala de Aula. Tal atividade serviu para nortear a articulação também 

entre teoria e prática dentro do foco do trabalho de iniciação científica dos professores-

estagiários, cujo teor foi aprovado para ser apresentado como Comunicação de Pesquisa 

na IV Semana de Educação da FE/USP – Ensinar e Aprender: Formação, Percursos e 

Projetos, realizada no período em setembro de 2006.  

Posteriormente, o doutorando ainda co-orientou metodologicamente estes mesmos 

professores-estagiários no processo de realização da pesquisa almejada por eles em 

nível de iniciação científica, o qual foi então aceito para ser apresentado no 14o. 

Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, cujo título 

foi “A Arte Audiovisual como Estratégia Didática no Ensino de Geografia para Jovens e 

Adultos da Educação Básica”, na sessão “Humanas e Humanidades”, realizado em 

novembro de 2006. 

Outrossim, ainda apresentou trabalho próprio na IV Semana de Educação (2006), 

socializando sua experiência pessoal com o grupo de estudos formado pelos 

professores-estagiários do NEA-FE/USP, cujo título foi “Por uma Pedagogia da 

Imagem: Lendo Imagens e Valores Educacionais”, disponível no endereço eletrônico: 

http://www3.fe.usp.br/secoes/semana06/insc/comunica.asp. Neste trabalho, houve a 

oportunidade de se mostrar a dificuldade por parte dos professores-estagiários em 

compreender e interpretar certos conceitos trabalhados por determinados pensadores da 

Comunicação e Educação, tais como: Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Jean 

Baudrillard, Gilles Lipovetsky, Norbert Wiener, Henry Giroux, Peter McLaren, entre 

outros. O que aponta mais uma vez para a relevância da pesquisa no que tange à questão 

da Hermenêutica na educação contemporânea e a capacidade de se realizar processos 
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mediativos entre vários conhecimentos para se ter uma percepção mais aguçada e 

abrangente em termos elucidativos. 

Ainda, complementarmente à pesquisa, foram realizadas duas entrevistas – uma 

com a Profa. Dra. Stela C. B. Piconez da FE/USP e; outra com James Burke, do 

Instituto James Burke, as duas realizadas via e-mail. A Profa. Stela coordenou durante 

muitos anos o NEA-FE/USP, um núcleo de pesquisa dedicado à educação de jovens e 

adultos, pelo qual se criou uma metodologia própria de ensino contextualizado, o STEA 

(Sistema Transversal de Ensino-Aprendizagem). Já James Burke atuou durante muito 

tempo como narrador e realizador de documentários científicos produzidos pela BBC de 

Londres e Learning Channel, vindo posteriormente (a partir de 2003) a ser mentor 

intelectual do projeto educacional K-Web. Conforme mencionado, o Prof. James Burke 

é contato-chave no estudo de caso comparativo da pesquisa almejada. 

Tais entrevistas permitiram esclarecer a proximidade entre enfoques da 

Comunicação e Educação com o campo da Didática, tendo em vista o processo de 

digitalização dos processos comunicativos com conteúdos educacionais bem como com 

novas estratégias de inserção da tecnologia digital no espaço escolar.    

No tocante às duas entrevistas, estas seguiram um roteiro padronizado, feito em 

português e inglês com os dois pesquisadores, respectivamente: a Profa. Stela (via e-

mail e em português) e, James Burke da BBC de Londres (via e-mail e em inglês), com 

os quais se estabeleceu um intercâmbio científico intenso e proveitoso para prover 

sustentação intelectual ao corpus teórico-prático da pesquisa.  

Em tal roteiro foram incluídas informações, levando-se em conta a possível inter-

relação de suas pesquisas e trajetórias intelectuais com os tópicos a serem tratados 

conceitualmente na pesquisa, do ponto de vista teórico-prático, a saber: Mediações, 

Meios Digitais, Teoria Hermenêutica, Comunicação e Educação, Didática, entre outros.  

Os meios de entrevistas foram empregados de acordo com a disponibilidade, a 

facilidade de acesso e o desejo pessoal de cada pesquisador em detrimento de como se 

sentia mais à vontade em relação a cada meio empregado, tendo em vista também a 

complexidade de certos temas a serem abordados. No caso de James Burke, utilizou-se 

do recurso da internet (entrevista via e-mail), como método mais eficaz para se 

entrevistar o pesquisador estrangeiro convidado, em detrimento deste se localizar mais 
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distante, o que inviabilizaria o desejo de uma entrevista presencial, em detrimento de 

recursos necessários de suporte à pesquisa. 

Em ambos os casos, procurou-se deixar bem claro que o entrevistado poderia se 

sentir à vontade para responder o que quisesse em relação ao conteúdo geral, bem como 

na ordem que também quisesse ilustrar conceitualmente o seu pensamento, pois o que 

interessava, durante o processo de entrevista era mais inventariar os processos 

mediativos relativos à construção do conhecimento de cada um, segundo os critérios 

intelectuais de escolhas de cada um.  

Não se tratou, portanto, de estabelecer elos comparativos entre um discurso e 

outro, rastreando-se elementos sinérgicos ou dissonantes entre as visões de cada um. Ao 

contrário disso, o que se pretendia era investigar, relativamente, o histórico referencial 

de cada um para se compreender os elementos que contribuíram para se chegar ao 

campo de suas percepções atuais, principalmente no tocante a estudos e visões 

relacionadas ao emprego das tecnologias de informação e comunicação. 

Neste aspecto, o objetivo foi prover uma visão multidimensional e transversal de 

vários enfoques interpretativos a partir dos enfoques trabalhados por cada especialista 

renomado, tendo em vista uma rede de significações a partir do olhar científico, estético, 

tecnológico, epistemológico, jornalístico, semiótico e didático. Tal campo diversificado 

de olhares interpretativos permitiu corroborar para os princípios conceituais que inter-

relacionassem Epistemologia da Leitura, Teoria da Mediação e Teoria dos Meios 

Digitais, os quais se constituem em elemento-chave da discussão que permeia a 

pesquisa pretendida. 

Não obstante, foram ainda analisados teledocumentários científicos, livros e 

conteúdos digitais, visando uma investigação ilustrativa acerca das interconexões 

conceituais entre o pensamento de Jacob Bronowski e James Burke.  Efetivamente, o 

que se pretende, por meio do estudo comparativo entre a produção intelectual de Jacob 

Bronowski e James Burke, é esclarecer uma interconexão dinâmica entre teoria e 

prática, do ponto de vista educacional e didático, considerando a utilização de diversos 

suportes tecnológicos: livro, vídeo (e internet), que Burke, mais tarde, os emprega 

inspirado nas inquietações iluminadoras de Bronowski, ou seja, contemplando o 

processo de desenvolvimento dos meios contemporâneos de comunicação para fins 
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educacionais, o que suscita, por sua vez, novas reflexões pedagógicas e, implicações no 

campo de formação de professores no contexto de inserção dos meios digitais no espaço 

escolar. 

Tal estudo comparativo serviu para inventariar elementos pedagógicos 

fundamentais que posteriormente foram empregados em outra análise, inter-

relacionando o trabalho educacional de James Burke com uma experiência brasileira de 

sucesso, que emprega também o uso da tecnologia aplicada à educação, a saber: o 

projeto pedagógico de formação educacional realizado pelo Núcleo de Educação de 

Jovens e Adultos, Formação de Professores e Ensino Presencial e a Distância da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – NEA/FE-USP, coordenado pela 

Profa. Stela C. B. Piconez. 

Acredita-se que por meio destas análises comparativas, possa ser possível 

contribuir significativamente em termos de avanço ao conhecimento no campo 

educacional brasileiro, sensibilizando-se educadores em formação para o conhecimento 

multidimensional que permeia a era das redes. 

Notadamente, a transição paradigmática da Era Industrial para a Era das Redes 

concebe também a transição da visão do conhecimento linear para a visão 

contemporânea do conhecimento como rede, na qual o hipertexto, característica 

predominante nas redes digitais de informação e comunicação condiciona a leitura do 

conhecimento para a leitura em ampla perspectiva interpretativa em detrimento do uso 

de novos artefatos tecnológicos que interferem na cognição humana. 

Pode-se dizer que James Burke e sua equipe atualmente desenvolvem um projeto 

de uso das novas tecnologias (web 2.0) para reestruturar digitalmente o conteúdo de 

materiais produzidos por ele em outros suportes anteriores à era digital, tais como: 

material impresso e vídeo, por exemplo. Sendo que tal projeto está ainda em fase de 

implementação no currículo escolar de alguns países como Estados Unidos, por 

exemplo, mais especificamente na Califórnia, onde o Prof. Dr. Patrick McKercher da 

Universidade da Califórnia (UC – Santa Cruz) realiza um piloto de implantação do 

projeto K-Web nas escolas da região.    

Por meio do convite de James Burke e do Prof. Patrick, foi possível acompanhar, 

em certa medida, o processo de realização deste projeto a partir de intercâmbio 
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científico permanente, o que também contribuiu ainda mais, de modo significativo, para 

a análise dos resultados da pesquisa bem como a validação do teor da pesquisa em 

termos da abordagem metodológica escolhida, cujo objetivo é desenvolver um olhar 

capaz de captar o processo de desenvolvimento dinâmico das mídias digitais em 

profusão. 

Convém dizer que, que o pesquisador-doutorando realizou intercâmbio científico 

com a equipe de pesquisadores e profissionais técnicos que integram o Projeto K-Web 

(http://k-web.org/), sob responsabilidade intelectual do jornalista científico e educador 

Prof. James Burke e sob a coordenação científica e pedagógica do Prof. Dr. Patrick 

Mckercher (http://people.ucsc.edu/~pmmckerc), da Universidade da Califórnia.   

Por meio de James Burke, estabeleceu-se contato com os principais responsáveis 

pelo projeto K-Web, assim como também com alguns dos professores envolvidos na 

dimensão prática de uso pedagógico da infra-estrutura tecnológica que está sendo aos 

poucos criada, e transposta para o contexto da sala de aula, sendo alguns deles oriundos 

dos Estados Unidos, Austrália e Europa. 

Criou-se também um grupo de discussão eletrônica (e-group), no qual o 

doutorando pode ser cadastrado, por intermédio do convite enviado a ele pelo Prof. 

Patrick (via e-mail), onde foram discutidos diversos tópicos relacionados à interface 

tecnológica e às estratégias de uso em sala de aula dos conteúdos implementados na 

plataforma k-Web em cada estágio do protótipo idealizado.  

O grupo de pesquisadores do projeto K-Web gentilmente concedeu também 

acesso a inúmeros materiais que o doutorando pode consultar para aprimorar os 

objetivos da sua pesquisa. 

Entre estes materiais, podem ser citados: 

• Acesso à plataforma beta teste do protótipo do projeto K-Web (Teia do 

Conhecimento) que está aos poucos sendo implementada. 

• Acesso a vídeos explicativos sobre os objetivos e estratégias de 

desenvolvimento do projeto educacional. 

• Acesso a artigos publicados pelo grupo de pesquisa. 
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• Acesso a interfaces gráficas de programas de domínio público que estão sendo 

utilizados no desenvolvimento do projeto. 

• Acesso ao grupo de discussões virtuais da equipe técnica e pedagógica. 

A correspondência eletrônica (via e-mail) com James Burke teve início por volta 

do segundo semestre de 2006. Sendo que durante o primeiro semestre de 2007, realizou-

se também, posteriormente, a correspondência eletrônica com o Prof. Dr. Patrick 

McKercher (http://people.ucsc.edu/~pmmckerc), responsável pelo projeto de 

implantação da plataforma K-Web no currículo educacional de escolas nos Estados 

Unidos (escolas públicas do Estado da Califórnia) e em outros países. O Prof. Patrick é 

educador e pesquisador em novas tecnologias aplicadas à educação da Universidade da 

Califórnia (UC). Há ainda vários educadores do ensino básico, envolvidos com o 

projeto de aplicação pedagógica do sistema K-Web em sala de aula, com os quais o 

doutorando também manteve contatos via correio eletrônico, cujos nomes e e-mails 

foram viabilizados por James Burke. 

O Projeto K-Web (http://k-web.org/) diz respeito ao último estágio de 

remodelação dos conteúdos educacionais tratados por James Burke ao longo de pelo 

menos 40 anos de exercício profissional. Ele realizou inúmeros projetos dedicados à 

exploração de assuntos científicos para fins educacionais, a partir de programas de rádio 

e televisão, incluindo inúmeros teledocumentários científicos produzidos pela BBC de 

Londres, que posteriormente se transformaram em livros seus, utilizados no ensino 

básico de História (História da Ciência e Tecnologia), em vários países, procurando 

sempre acompanhar o movimento de mudança paradigmática dos meios 

comunicacionais e das novas estratégias pedagógicas decorrentes de seus usos. Destes 

teledocumentários, sem dúvida, o mais famoso é o Conexões, inspirado num termo de 

Jacob Bronowski sobre as relações entre conhecimentos científicos, tecnológicos, 

estéticos, literários, poéticos etc. 

Para viabilizar o Projeto K-Web, foram instituídas inúmeras parcerias com 

grandes empresas de tecnologias da informática, universidades e institutos de pesquisa 

altamente renomados no mundo. Além disso, foi criado um portal para divulgação das 

atividades, parcerias institucionais, objetivos e outros projetos integrados ao K-Web. E, 

posteriormente, fundou-se o Instituto James Burke para viabilizar melhor a captação de 
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recursos financeiros destinados à consecução do projeto educacional, nos termos 

idealizados da abrangência conceitual proposta. Neste contexto, salienta-se a pertinência 

e relevância do projeto educacional K-Web, dentro da ótica de interface entre 

Comunicação, Educação, Tecnologia e Didática. 

Destaca-se também que com a obtenção do software thebrain (versão Personnal 

Brain), empregado na modelação conceitual do projeto K-Web, estruturou-se modelos 

de mapas conceituais que pudessem validar certos pressupostos teóricos e práticos, 

defendidos na pesquisa, tendo em vista o estabelecimento de elos comparativos entre 

algumas produções de conhecimentos no campo educacional brasileiro: as fichas 

temáticas provenientes do sistema de currículo transversal de ensino-aprendizagem do 

NEA-FE/USP da Profa. Dra. Stela C. B. Piconez e do glossário de termos do Prof. Dr. 

Hugo Assmann, oriundo do seu livro “Reencantar a educação: rumo à sociedade 

aprendente”.  Deste modo, foi possível comprovar-se como as abordagens teórico-

práticas dos dois educadores brasileiros se aproximam da percepção desenvolvida pelo 

Prof. James Burke, em suas elucidações didático-pedagógicas. 

No tocante às fontes de referenciais para a pesquisa, foi realizado um 

levantamento exaustivo de fontes provenientes de suportes tecnológicos diversos, 

dividindo-se a bibliografia consultada basicamente, a saber, em: materiais impressos e 

não impressos, sendo estes indicados em sua natureza de origem de suporte específico e, 

todos obedecendo às normas definidas segundo critérios da ABNT. 

Os materiais impressos constituem-se de livros, dissertações e teses – podendo ser 

citação completa ou capítulos específicos conforme a relevância para a pesquisa em 

questão; artigos e textos provenientes de publicações especializadas – artigos de revistas 

científicas e de anais de congressos, inclusive aqueles apresentados pelo próprio 

doutorando e que tenham vínculo direto com a sua pesquisa; artigos de publicações não 

especializadas – artigos de revistas e jornais de grande circulação; palestras, 

conferências e comunicações de renomados especialistas científicos. 

Os materiais impressos, por sua vez, constituem-se de materiais produzidos e 

veiculados por outros suportes tecnológicos também, tais como: televisão, rádio, vídeo, 

dvd, cd-rom e internet (YouTube, blogs, Second Life, e-mail etc). O material televisivo 
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provém de Séries ou Documentários Científicos e Entrevistas com especialistas, 

veiculadas por meio da TV Aberta e a Cabo. 

Os materiais de fontes eletrônicas oriundas da internet diversificam-se quanto à 

sua natureza, podendo ser: artigos científicos e não científicos, transparências 

eletrônicas, mensagens de listas eletrônicas, mensagens endereçadas ao correio pessoal 

do pesquisador, vídeos do YouTube, blogs, Second Life, informações institucionais 

providas por websites de várias organizações. Acrescenta-se ainda que as fontes citadas 

foram estudadas profundamente, sendo imprescindíveis ao alicerce da investigação 

almejada, e conseqüentemente à elaboração do tecido teórico do trabalho científico, 

corroborando com os seus princípios norteadores. 

Para efeito de mais esclarecimentos em relação aos conceitos articulados em tal 

pesquisa, fornece-se abaixo uma lista dos materiais de apoio segundo as linhas 

conceituais articuladas para fundamentá-lo, a saber: Epistemologia da Leitura, Teoria da 

Mediação, Teoria dos Meios Digitais, Teoria Hermenêutica, Formação de Professores. 

Por último, é apresentado todo o material de apoio ao Estudo de Caso proposto, que 

compreende uma análise comparativa das contribuições de Jacob Bronowski e James 

Burke para o campo educacional, além da bibliografia geral da pesquisa.  

No entanto, como é extremamente difícil por vezes realizar a categorização de 

autores, tópicos e linhas conceituais tratadas em cada obra, optou-se por escolher um 

grupo de palavras-chave que orientem melhor tais divisões.  

Lembrando-se, de que elas obedecem naturalmente a uma ordem de caráter 

didático, mais para se compreender a articulação de idéias e conceitos a serem 

mobilizados durante a pesquisa, do que para se impor uma nova regra de subdivisão de 

percepções. Em vista disto, alguns autores como Hugo Assmann, Lucia Santaella, Ciro 

Marcondes Filho, Jacob Bronowski e James Burke, entre outros, poderiam notadamente 

aparecer em mais do que em uma das divisões propostas. Hugo Assmann e James 

Burke, por exemplo, possuem obras que poderiam estar em todas as áreas correlatas da 

pesquisa, a saber: epistemologia da leitura, teoria da mediação, nova teoria dos meios, 

hermenêutica e formação de professores. Assim como há autores cujo percurso 

intelectual é notadamente reconhecido como mais claramente identificável dentro de 
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certo campo de atuação, como Paul Ricoeur e Hans-Georg Gadamer, com suas 

significativas contribuições ao campo da Teoria Hermenêutica. 

O termos que compõem a articulação conceitual da pesquiisa, são a princípio as 

seguintes: 

• Epistemologia da Leitura: leitura, olhar, texto, hipertexto, linguagem, 

sensibilidade, complexidade, novo paradigma, paradoxo, emergência, 

entendimento. 

• Teoria da Mediação: midiologia, meio(s), mediação(ões), processos 

mediativos, dialogia.  

• Teoria dos Meios Digitais: internet, ciberespaço, cibercultura, digital, 

pós-humano, nova teoria dos meios, nova mídia, filosofia dos meios, 

fenomenologia dos meios, interface, interatividade.  

• Hermenêutica: hermenêutica, teoria da interpretação, teoria 

interpretativa do conhecimento. 

• Formação de Professores: formação de professores, educação, 

pedagogia, ensino, didática, teorias educacionais. 

• Estudo de caso: as obras de autoria de Jacob Bronowski e James Burke.  

Como alguns deste temas são recorrentes em muitos autores, preferiu-se então 

adotar como critério de seleção a ordem de prevalência e o teor principal de cada obra. 

Por exemplo, embora o autor Hugo Assmann faça referência a assuntos relacionados 

dentro de todo o espectro de articulações propostas, seu objetivo principal perfaz 

contribuições no campo educacional. 

Finalmente, acredita-se que a teoria hermenêutica torna-se proveitosa para se 

perceber como o nível de interpretação de conhecimentos diversos se faz presente em 

um mundo do conhecimento que se transforma rapidamente, impulsionado por novas 

tecnologias intelectuais como podem ser definidas as mídias da era digital.  

No entanto, como já foi evidenciado no item anterior da trajetória metodológica, o 

pesquisador percebe que tal teoria passa atualmente por um processo de mudança 
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paradigmática, a qual será oportunamente explicitada ao longo da pesquisa por meio das 

análises feitas em detalhes dos objetos educacionais analisados. Deste modo, se propõe 

como abordagem para interpretar os meios digitais contemporâneos: a hermenêutica 

midiológica ou midiohermenêutica.   
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  II   

DDAASS  CCOONNCCEEPPÇÇÕÕEESS  DDEE  LL EEII TTUURRAA ,,  
EEPPII SSTTEEMM OOLL OOGGII AA  DDAA  LL EEII TTUURRAA  EE  PPRROOCCEESSSSOOSS  

MM EEDDII AATTII VVOOSS 
 

As Lições de R.Q. 

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): 

A expressão reta não sonha. 

Não use o traço acostumado. 

A força de um artista vem das suas derrotas. 

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de 

pássaro. 

Arte não tem pensa: 

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo. 

Isto seja: 

Deus deu forma ao mundo. 

Os artistas desformam. 

É preciso desformar o mundo: 

Tirar da natureza as naturalidades. 

Fazer cavalo verde, por exemplo. 

Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall. 

Agora é só puxar o alarme do silêncio. 

Que eu saio por aí a desformar.  

(...) 

Manoel de Barros 
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ste Capítulo tem por objetivo apresentar alguns níveis de inter-relações 

entre os conceitos de leitura, epistemologia da leitura e processos 

mediativos.  Compreende-se que o tema da leitura como insight para se 

inventariar uma construção teórica adequada ao atual estágio de 

transformação tecnocientífica, alicerçada pela presença maciça dos meios digitais na 

sociedade contemporânea, prescinde de elementos elucidativos que interconectem 

determinados aspectos filosóficos desta temática com certos pontos de relevância dentro 

da abordagem midiática atual.  

Neste contexto, parte-se inicialmente de algumas relações dialéticas que 

complexificam a dimensão da leitura no tocante aos seus objetos interpretados e 

transformados ora em outras expressões de conhecimentos. Deste modo, enfocam-se 

temáticas que conduzem a um campo de percepção crescente em termos de modos 

interpretativos na aquisição de novos conhecimentos, à luz dos meios de acesso às 

leituras configuradoras de métodos de compreensão da realidade observável.    

Seguindo esta linha conceitual, didaticamente, são agenciados vários jogos 

poéticos de linguagens com fundo filosófico para se interpretar modos de se conceber a 

leitura enquanto um círculo crescente de interpretação, em que o princípio de 

observação leva inevitavelmente à observação do próprio princípio, em termos de 

abrangência interpretativa, como num modo peculiar de se ler o que é ler e de se 

interpretar o que é interpretar, assim como de se compreender o que é compreender e, o 

que é compreendido.  

Dentro desta proposição, são investidas as seguintes análises epistemológicas: da 

leitura da natureza à natureza da leitura e da leitura do mundo ao mundo da leitura, 

como processos complexos que se complexificam à medida que o objeto de 

conhecimento torna possível estender a percepção do conhecimento do objeto, numa 

relação interativa permanente entre sujeito observador, objeto observado e 

conhecimento possível da observação. 

Em seguida, procura-se elencar alguns elementos perceptivos dentro da inter-

relação entre leitura e sensibilidades que condicionam o processo interpretativo em 

relação à realidade do mundo e, como isto se modifica com o incremento dos meios 

E 
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digitais, para, no final, propor-se, então a uma reflexão sobre os rumos interpretativos 

propícios à condição de uma epistemologia da leitura a partir destes meios 

interpretativos re-configuradores de realidades perceptivas.    

1.1 Da Leitura da Natureza à Natureza da Leitura 

Em princípio, a linguagem científica concebe-se como uma tecnologia 

desenvolvida pelo homem, capaz de interpretar as relações que existem na natureza, 

lendo-na a partir de abstrações conceitualmente construídas, que procuram regularizar 

as irregularidades comuns ao mundo natural. Esta tentativa de reconhecer certos padrões 

e regularidades nos fenômenos naturais traduz-se, antes de tudo, por formas capazes de 

manipular e controlar a natureza sob diversos aspectos.   

 Pela linguagem matemática, por exemplo, o homem elaborou teoremas, 

equações, inequações, números, grandezas, escalas, gráficos, sentenças lógicas etc, ou 

seja, diversos métodos interpretativos que transformam irregularidades em 

regularidades, ou em padrões fixos de comportamento lógico, normatizando e 

ordenando a natureza a partir de redes de relações complexas com significados 

numericamente quantificáveis ou conceitualmente abstraídos. Do mesmo modo, o 

estudo da geometria plana possibilitou o surgimento de formas geométricas regulares, 

como: o quadrado, o retângulo, a circunferência etc., somente concebidas pela 

capacidade do ser humano elaborar conceitos abstratos com base em suas observações 

sobre a natureza.  

Tais abstrações, enquanto invenções fruto da engenhosidade humana, foram 

responsáveis em grande parte pelo desenvolvimento dos saberes humanos, ao permitir 

ao homem estabelecer níveis de relações conceituais cada vez mais abstratos e 

complexos entre a natureza e o mundo cultural, enquanto formas de natureza 

transformada em cultura transformativa. Quer seja no campo da natureza propriamente 

dita (como num principiar mediativo); no campo do conhecimento da natureza 

(interpretação da mediação preconcebida); no campo do conhecimento do conhecimento 

da natureza (interpretação da mediação enquanto conhecimento estruturado); quanto no 

campo do próprio conhecimento de si, enquanto indivíduo e coletividade consciente de 

seus propósitos no mundo (interpretação da própria capacidade mediativa, realizada 

individual e coletivamente). 
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De certo modo, a matemática assim como outros conhecimentos científicos não 

são apenas métodos interpretativos que extraem sentido irrestritamente homogêneo da 

natureza, mas, pelo contrário, são sobretudo a natureza transformada, ou seja, uma 

mediação humana, diferentemente da natureza pura em seu habitar, sem interferência do 

ser humano, em qualquer aspecto, sem produção de cultura, portanto.  

Neste tocante, as ciências da natureza assim como as ciências da cultura produzem 

conhecimentos tradutores de realidades complexas, sendo modos do ser humano 

inventariar itinerários interpretativos variáveis do mundo oculto que deseja 

compreender, contudo, este nível de compreensão jamais se realizará plenamente, de 

modo inteiro e absoluto. O que faz com que a tentativa de compreensão torne-se sempre 

infindável como são as irregularidades e incertezas da natureza do mundo e da natureza 

do ser humano, o que torna o ato de compreender, por conseqüência, um desafio à 

própria compreensão e seus métodos interpretativos. 

Em certa medida, Bronowski (1996) considera que não há permanência para os 

conceitos científicos, uma vez que eles servem apenas para revelar a nossa interpretação 

dos fenômenos da natureza num tempo finito. Sendo que isto diz respeito também à 

parcela do mundo que somos capazes de observar e analisar com base no uso de 

instrumentos conceitualmente criados dentro de uma ótica também finita. 

De certo modo, estas invenções temporárias de observação do mundo natural 

conseguem apenas abranger uma certa parcela do mundo observável naquele pequeno 

instante em que ele se torna acessível aos nossos sentidos de percepção limitados.  

Mas, para Bronowski, também, estas parcelas do mundo observado nos levam a 

descobrir com o tempo, de que, embora elas não pareçam, a princípio, relevantes para o 

nosso laboratório de estudos, podem passar a se conjugar como laboratórios vivos para 

experimentação e análise observacional. E à medida que nosso campo de percepção 

avança mais em relação a tais conhecimentos, conseguimos desenvolver então uma 

integração maior das conexões existentes na natureza, o que nos permite, grosso modo, 

uma interpretação nova e sutil desta realidade observada.  

No entanto, para ele (1992, p. 353), conhecimento da natureza não implica 

necessariamente em certeza absoluta do conhecimento, pois embora um dos objetivos 

das ciências físicas, por exemplo, fosse o de prover uma descrição exata do mundo 
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material, o conhecimento da relatividade e da física quântica demonstrou que tal 

objetivo era simplesmente inatingível. Acreditar, segundo ele, na noção de um 

conhecimento acabado e finalista seria conduzir a face humana às portas da tragédia 

inevitável, uma vez que toda informação concebida é por natureza imperfeita, do que 

decorre a necessidade de tratá-la com humildade científica e intelectual no que rege, por 

conseqüência, a condição humana singular e provisória.  

 Segundo Marcondes Filho (2008)9, existe uma distinção conceitual entre o ato de 

compreender e perceber objetos e fenômenos científicos e culturais. Compreender 

muitas vezes tem sido associado à idéia de dominação e de controle efetivo, perfazendo 

a estreita relação entre conhecimento e poder. Já perceber, por sua vez, para ele, 

expressa a visão de esvaziamento total para se abrir ao preenchimento pleno por parte 

do conhecimento do outro, em que tal relação seja capaz de desencadear um processo de 

alteridade profunda no sujeito deste conhecimento adquirido.  

Neste aspecto, compreender significa também muitas vezes dominar para uso 

pessoal ou de grupo instituído de poder, desvirtuando inteiramente o sentido coletivo de 

produção do conhecimento, em que este seria concebido como bem-social da 

humanidade para fim de partilha e solidariedade e, por conseqüência, como elementos 

de humanização e sociabilidade.  

Para Heidegger (GADAMER, 2007, p. 116), “há uma relação etimológica direta 

entre os termos “colheita” (Lese) e leitura (Lesen)”, em alemão. Neste aspecto, ele 

emprega esta relação conceitual para estabelecer a significação originária que provém 

do verbo “legein” em grego (dizer, reunir) como numa alegoria recorrente à 

proximidade do fenômeno da linguagem com o movimento de reunir e selecionar frutos 

colhidos, após o intenso plantio. Deste modo, para Heidegger, a leitura seria a reunião 

da colheita de todos os frutos possíveis. 

Mas o termo “legein” provém, por sua vez, do indo-europeu “leg” (colher, 

escolher). Sendo que o termo “leg” originou ainda o termo “legere” em latim que 

                                                           
9 Anotações de aulas da disciplina de pós-graduação em Ciências da Comunicação: Koinós, Metáporos e 

Alice, ministrada pelo Prof. Dr. Ciro Marcondes Filho, durante o segundo semestre de 2008, pelo 

departamento de Jornalismo e Editoração da ECA/USP, dentro da linha de pesquisa “Teoria e 

Epistemologia da Comunicação. 
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também significa ler e, que se relaciona à mesma origem do termo religare (religião, 

religação). Dentro desta acepção, ler significaria então buscar semelhanças e 

contigüidades entre as coisas, pessoas, fenômenos, objetos culturais etc., ou seja, entre 

todo o nosso entorno cultural existenciário, ao passo que religar substanciaria a tentativa 

de restabelecer ligações ou elos perdidos dentro de certos princípios de conexões com o 

mundo ao nosso redor, como num jogo dialógico-dialético entre mundo exterior e 

percepção interiorizada deste mundo, com reflexos no próprio conhecimento de si 

próprio.  

Por outro lado, ao tentar biomimetizar a natureza para inventar novos artefatos 

que possibilitassem a sua organização individual e social no mundo da natureza e da 

cultura, o homem tanto ampliou seus referenciais interpretativos de acuidade perceptiva 

quanto dogmatizou seu pensamento e sensibilidade para níveis de cegueira e barbárie.     

Em certo aspecto, todos os objetos culturais contêm e alimentam pensamentos 

humanos, ou seja, já incorporam em sua dimensão mediações humanas, mesmo aqueles 

com valores meramente utilitários, porque tudo aquilo que contém pensamento 

corresponde à mediação humana de algo com algo, de alguém com algo ou de alguém 

com alguém, sendo que o pensamento humano frutifica a possibilidade de novas 

mediações intermináveis.   

Dentro desta linha conceitual, as ciências realizariam, em certa medida, a leitura 

da natureza, cada uma com seu olhar epistemológico distinto e, a partir de instrumentos 

próprios que captam a prospecção do mundo natural, por meio dos métodos de 

observação sistemática, assim como dos seus sistemas de incorporação conceitual, 

representados pelos códigos e linguagens específicas a cada modo de objetivação da 

realidade e, que muitas vezes precisam ser reinventados, enquanto métodos de registro e 

análise do fenômeno observado.  

Sendo que muitas destas técnicas acabam por ser reutilizadas por outros campos 

do saber científico, o que significa tanto maior amplitude conceitual quanto deformação 

perceptiva, já que certos métodos têm mais sentido de existir quando aplicados em suas 

áreas específicas de origem, embora a interface e transposição para outras áreas de 

conhecimentos abram caminhos para novas possibilidades de interpretação e 

compreensão de fenômenos da natureza e da cultura.  
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Convém dizer também que certas áreas do saber ainda padecem, por assim dizer, 

de certo recalque científico e epistemológico, ao se preferir a incorporação de alguns 

preceitos científicos e teóricos fundamentais, provenientes de outras áreas distintas, com 

o objetivo de prover a si próprias, de modo ilusório, o status quo de campo científico 

oficialmente reconhecido nos meios de atuação.  

Como cada saber remonta a um modo de olhar, ler e interpretar a natureza, de 

maneira distinta, nada mais lógico e racional do que cada campo científico buscar sua 

autonomia perceptiva em relação aos seus objetivos como meio interpretativo autêntico, 

sem negar, contudo, as possibilidades de se abrir a dialogicidades desejáveis e inerentes 

à natureza da produção do conhecimento humano.  

Em vista disto, um meio interpretativo será autônomo na medida em que for capaz 

de complexificar sua própria forma constitutiva de pensar, para se pensar a si próprio 

como método, enquanto não nega também o seu caráter transformacional em detrimento 

da necessidade de incorporação de outros olhares que o atualizam com o objetivo de 

estender o seu campo de percepção.  

Historicamente, as ciências já possuíram sua dicotomia conceitual mais 

radicalizada e fragmentável, como Ciências da Natureza e Ciências do Espírito (mais 

tarde denominada de Humanidades), em que natureza se referia ao campo perceptivo do 

saber visível, palpável, mensurável, reconhecível, padronizável; e espírito, por sua vez, 

ao campo do invisível, impalpável, inquantificável e imponderável.  Dentro desta ótica, 

conceitualmente, seria impossível a inter-relação entre campos tão distintos de 

percepção. O que requer todo um repensar epistemológico e paradigmatológico em 

torno do que é conhecimento científico e não científico, ou para que servem os meios de 

leitura da natureza e, se eles são autonomamente construídos para se auto-interpretarem, 

no tocante às suas imperfeições conceituais e limitações interpretativas. No entanto, há 

de se presumir que o reconhecimento de tal percepção leve, indubitavelmente, a certo 

questionamento do consenso de verdade científica, o que não é tarefa fácil para 

cientistas e intelectuais aceitarem, de antemão.                           

1.2  Da Leitura do Mundo ao Mundo da Leitura 

As leituras hermenêuticas tradicionais, baseadas na busca da verdade do texto do 

autor, como no caso da exegese bíblica, mítica, literária e filosófica, direcionam 
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arduamente o processo cognitivo, assim como domesticam o nível de acuidade para um 

campo mais estreito de percepção da realidade observada, impondo a todo custo a busca 

e a aceitação de cânones interpretativos que apontam para a idéia de valores e 

sentimentos transcendentes, absolutos e universais. De forma que interpretações 

idiossincráticas que espelhem uma particularidade perceptiva que se desvie dos cânones 

determinados por especialistas de renome, pensadores e filósofos conceituados, críticos 

literários, críticos de arte, entre outros, muitas vezes passam a ser tratadas como desvios 

perceptivos, olhares enganosos, abusos intelectuais e impropriedades de saberes.  

Sendo assim, na virada interpretativa contemporânea diante do processo de 

digitalização e multimidiatização do mundo, não se questiona mais a legitimidade do 

texto, nem seus princípios, valores ou finalidade, mas se tem em vista que o texto é um 

sistema de articulações, retiradas de fragmentos de interesses de seus autores, 

produtores e intérpretes. E que tal sistema permite identificar certos rastros (Derrida), 

pontas ou vestígios, para se compreender a concepção do trabalho dos outros, contudo, 

restritamente, em termos pontuais, sem esgotar a capacidade indubitável de se explorar 

novas descobertas e possíveis assombros interpretativos por vir.   

 Neste caso, o desafio epistemológico da leitura frente às circunstâncias 

contemporâneas do mundo multifacetado de mídias e recursos de percepção, evidencia 

o empreendimento de outro campo de visão do conhecimento. Em que os meios 

perceptivos de acesso a saberes construídos, por óticas complexas distintas, nos 

propiciem, em certa medida, também, a possibilidade de ampliarmos criticamente 

nossos modos de leitura deste mundo em profusão.  

Bem como do mesmo modo, compreendermos, em parte, os vários meios 

interpretativos responsáveis pelas inúmeras mediações tecnológicas que operam na co-

reestruturação destes novos saberes remidiatizados, reiteradas vezes. De forma que, 

contextualmente, as noções de leitura, interpretação e texto não se limitem mais apenas 

a modos circunstanciais e limítrofes a certas convenções de conceitos, presas a suportes 

textuais consagrados pelo uso massivo e tradicional. Uma vez que tais noções passam a 

dimensionar outros campos de incursões perceptivas navegáveis no imaginário humano 

e na concretude tecnológica, as quais desfronteirizam os meios e mídias habituais, pelo 

processo contínuo de hibridização e remodelação dos suportes tecnológicos vigentes e, 
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das expressividades humanas interiorizadas neles, responsáveis por dar vida cultural a 

estes mesmos suportes multivariáveis.            

Não obstante, a busca individual de produção de textos próprios sugere 

interpretações que fazem escrever, como quem vai ao texto para retirar o seu próprio 

alimento, percebendo no jogo da linguagem o que se vê e o que não se vê claramente no 

texto. Portanto, neste caso, a leitura é uma espécie de nutrição do espírito lírico e 

reflexivo (lembrando-se Cecília Meirelles), já, por outro lado, a interpretação simboliza 

o processo de apropriação textual mediante um interesse subjetivo de seu uso, como a 

escrita, por exemplo, que o corporifica em substância expressiva para a posteridade 

interpretante.  

De acordo com Derrida (1978), a escrita é puro pensamento, isto porque ela já 

nasce interiorizada na mente do sujeito pensante, cognoscente e histórico, sendo que o 

seu suporte material representa, em termos conceituais, sua corporificação textual 

medializada (a carne que dá forma ao texto), pois sempre que escrevemos, o que 

fazemos, na verdade, é substancialmente produzir pensamento. Neste aspecto, a escrita, 

enquanto meio produtor frutífero de pensamento, re-elabora contínuos processos de 

interdiscursividades, interautorias e intertexutalidades e, por assim dizer, também, 

interleituras escritabilizadas e escritabilizáveis, por re-configurar instâncias textuais 

criadas mentalmente.   

Derrida (2001, p. 52) também é crítico da teoria da polissemia de Ricouer, pois 

segundo ele, tal teoria tem muita afinidade com a crítica temática que esboça o teor 

polissêmico enquanto um horizonte implícito, mediante a retomada unitária do sentido 

textual, o que espelha, em certo aspecto, uma dialética teleológica e totalizante. Embora 

Ricouer invista no distanciamento necessário entre texto e intérprete em dado momento, 

sua abordagem interpretativa não é o suficiente para não se recair novamente “na 

totalidade de um texto na verdade de seu sentido, constituindo o texto em expressão, em 

ilustração, e anulando o deslocamento aberto e produtivo da cadeia textual” .     

Por este motivo, Derrida chama a atenção para o esclarecimento dos conceitos que 

define como “disseminação” e “dupla sessão” na esfera da produção e reprodução 

textual reiterada. A disseminação, segundo ele, trata-se do processo de produção 
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indefinida de efeitos semânticos indesejáveis, que embaralham a percepção cognitiva 

frente à recondução textual a um contexto presente de origem simples.  

Nesta instância, tem-se, por assim dizer, as possíveis re-colocações em cena 

durante o exercício presente das práticas sociais comuns, visando-se perceber todos os 

(con)textos, (sub)textos, (inter)textos e (pre)textos subtraídos do caráter de compreensão 

ocultada, como nos chamados falsos pontos de partida interpretativos ou nos pretextos 

fictícios de argumentação, que, para ele, não passam de meras decapitações re-

multiplicadas irredutivelmente ao texto.    

Por isso, neste aspecto, tanto o suplemento reflexivo quanto a turbulência crítica 

que condensam o teor de ausência textual compreensiva determinam, em certa medida a 

ruptura inegável do limite do texto, já que os dois complementos de suporte 

interpretativo “interditam sua formalização exaustiva e clausurante ou, ao menos, a 

taxonomia saturante de seus temas, de seu significado, de seu querer-dizer”  (idem). 

Já, por outro lado, a dupla sessão trata-se de uma crítica desconstrutiva da própria 

noção de crítica textual que precisa ser re-configurada à luz do ato de re-escrever, 

inscrever e relançar as formas de esquemas lingüístico-discursivos habitualmente 

condicionantes da produção do pensamento humano, a grande matriz geradora da 

escrita, segundo Derrida (idem, p. 53).  

Tanto a disseminação como a dupla sessão representa, dentro da ótica 

derridariana, formas de expressões textuais inseparáveis, definindo imagens conceituais 

que simbolizam ao mesmo tempo “uma nervura, uma dobra, um ângulo que 

interrompem a totalização em um certo lugar, em um lugar de uma forma bem 

determinada”, em que “nenhuma série de valências semânticas pode mais se fechar ou 

se juntar” (idem).  Sob certo ponto de vista, Derrida crê que tal possibilidade de 

abertura para o sentido do texto não significa arregimentar irremediavelmente certa 

riqueza inesgotável de sentido, nem tampouco, balizar a transcendência advinda do 

excesso semântico incorporado às estruturas textuais.  

Segundo Derrida, a escrita tem a capacidade contínua de se re-marcar a si própria, 

não como representação de si, mas como capacidade de atualização contínua de sua 

expressividade, que não pode ser medida por uma simples crítica de conteúdo ou crítica 
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temática, em que pese a busca de uma substância do texto, capaz de expressar 

plenamente a manifestação oculta do autor.  

Para ele, o processo de transformação do texto em objeto, enquanto busca de 

sentido de uma verdade ilustrada, mostra-se inteiramente improcedente quando da 

preocupação exaustiva em se medir o texto interpretado por outros textos que 

representam a estrutura de certas cenas textuais que consubstanciam uma crítica 

puramente formalista.   

Deste modo, não se pode, de maneira alguma, do seu ponto de vista, reduzir o 

espectro da interpretabilidade à identificação dos códigos de linguagem, ao puro jogo do 

significante e ao agenciamento técnico que propicie a concepção de um texto-objeto, 

tendo em vista os chamados “efeitos genéticos ou de inscrição histórica” em relação ao 

texto lido e ao texto novo que ela própria escreve (idem, p. 53-54). Sendo, para ele, tais 

insuficiências interpretativas rigorosamente complementares entre si, uma vez que tais 

elementos só podem ser definidos por intermédio de uma desconstrução da “retórica 

clássica e de sua filosofia implícita” (idem, p. 54). 

Por outro lado, ele também ressalta a importância de se analisar o conceito 

metafísico de história, levando em conta a necessidade de se elaborar uma estratégia do 

trabalho textual, que “a cada instante, tome de empréstimo uma palavra antiga à 

filosofia para imediatamente demarcá-la” (idem, p. 66).  Neste aspecto, sua proposição 

é a de inverter o conceito tradicional de história e, ao mesmo tempo, tentar demarcá-lo a 

distância, de modo que sua nova conceituação não leve a um processo de reapropriação 

imediata, por conta da inevitável estabilização do novo conceito gerado, sem que haja a 

possibilidade implícita de poder criticá-lo arduamente.  

De modo que, mediante sua visão, o trabalho textual não pode se tratar de trabalho 

puramente teórico, conceitual ou discursivo, cujo discurso esteja inteiramente 

condicionado pela idéia de essência, sentido ou verdade textual, num querer-dizer, 

explicar e compreender pela consciência objetivada, mediante o teor de um idealismo 

interpretativo. O que Derrida vulgo chama de texto “é também aquilo que inscreve e 

desborda “praticamente” os limites de um tal discurso” (idem, p. 67).  

 Neste tocante, ele expõe sua concepção particular de texto da seguinte forma: 
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Há um tal texto geral em todo lugar em que (isto é, em todo lugar) esse 

discurso e sua ordem (essência, sentido, verdade, querer-dizer, consciência, 

idealidade etc.) são desbordados, isto é, em que sua insistente demanda é 

colocada em posição de marca em uma cadeia que ela tem, estruturalmente, a 

ilusão de querer e acreditar comandar. Esse texto geral, obviamente não se 

limita, como se poderá (poderia) apressadamente compreender, aos escritos 

sobre uma página. Sua escrita não tem, de resto, nenhum outro limite exterior 

que não seja o de uma certa re-marca. A escrita sobre a página, e portanto a 

“literatura”, é um tipo de determinado dessa re-marca. É preciso interroga-

las em sua especificidade e, novamente, se assim se quiser, na especificidade 

de sua “história”, e em sua articulação com os outros campos “históricos” do 

texto geral.   

Portanto, do ponto de vista derridariano, texto, escrita e história (e mesmo ciência) 

possuem múltiplas abordagens e conceituações, sendo que tal campo de 

heterogeneidade não pode se reduzir a um núcleo semântico mínimo redutível, 

empiricamente numerável, absolutamente cientifizável. Outro ponto relevante em sua 

indagação diz respeito à literatura como re-marca da escrita, ou seja, como forma de 

expressão cultural que assinala outros modos de uso da escrita como produção de 

pensamento.  

Não obstantes tais indagações, segundo Foucault (2006, p. 427), há algumas 

regras práticas para se realizar uma boa leitura filosófica que justifique a sua finalidade 

enquanto processo contínuo de conhecimento e autoconhecimento: a meditação. Tal 

concepção, para ele, remonta ao período da Antigüidade, cujos princípios básicos eram, 

primeiramente, “ler poucos autores; ler poucas obras; ler, nestas obras, poucos 

trechos; escolher algumas passagens consideradas importantes e suficientes” , da qual 

decorreu, por exemplo, a prática de realizar resumos de obras, graças à qual, tantas e 

tantas obras puderam ser devidamente preservadas com o passar do tempo.  Neste 

aspecto, ele lembra das explicações de Epicuro que só puderam se tornar conhecidas por 

conta dos resumos realizados por seus alunos, que mantiveram viva a memória do seu 

pensamento filosófico, após sua morte.  

Mas, para Foucault, a finalidade da leitura filosófica não se reside no 

conhecimento que possa obter de um dado autor, nem tampouco o aprofundamento de 
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sua doutrina filosófica. “Pela leitura – em todo caso é este o objetivo principal – trata-

se essencialmente de propiciar uma ocasião de meditação” (idem, p. 428). 

Mas Meditação provém do termo latino meditatio (ou do verbo meditari), 

traduzido do substantivo grego meléte, que vem do verbo original meletân. No entanto, 

tanto meléte quanto meletân não condensam a mesma significação daquilo que irá se 

chamar, posteriormente, de meditação, a partir dos séculos XIX e XX.  

Ao contrário disso, meléte quer dizer exercício, sendo que meletân tem significado 

próximo ao termo gymnázein (exercitar-se, treinar). Mas gymnázein compreende ainda 

outra conotação, como quando se é confrontado com algo ou alguém para se testar a sua 

capacidade de resistência ou superação. Seguindo esta visão interpretativa, meletân se 

refere, a “uma espécie de exercício de pensamento” ou “exercício em pensamento”, 

contudo, com significado completamente distinto de como foi assimilado 

contemporaneamente o conceito de meditação (idem, p. 428).  

Não obstante, meditação usualmente se refere a “uma tentativa para pensar com 

intensidade particular em alguma coisa sem aprofundar seu sentido; ou então deixar o 

próprio pensamento desenvolver-se em uma ordem mais ou menos regrada a partir da 

coisa na qual se pensa” (idem, p. 428-429). Diferentemente, meletân consiste num 

exercício de apropriação de algo, como na apropriação de um pensamento, enquanto 

que meditatio, ao contrário disso, não é somente se apropriar de um pensamento, é 

imbuir-se dele inteiramente de modo a se acreditar que ele é verdadeiro. Trata-se de um 

modo de se gravar a verdade no espírito do pensamento para que se atualize e se 

rememore constantemente, tornando-se um princípio de ação. Este processo de 

apropriação que conduz a um sentido de verdade serve para impulsionar a ação de um 

sujeito que pensa com verdade, ou seja, um sujeito capaz de agir como se deve, 

conforme pensa o sentido de verdade.  

Mas mediatio tem ainda outra conotação particular, a de criar uma experiência 

particular de identificação, como quando se pensa a própria coisa em si ou no exercício 

do ato de se pensá-la.  Segundo Foucault (idem, p. 429), quando meditamos sobre a 

morte, no sentido greco-latino, não quer dizer pensar que se vai morrer, nem tampouco 

criar associações de idéias sobre o contexto vivencial da morte.  
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“Meditar sobre a morte é pôr-se a si mesmo, pelo pensamento, na situação de 

alguém que está morrendo, que vai morrer, ou que está vivendo seus últimos dias”. 

Sendo assim, meditação não é somente “um jogo do sujeito com seu próprio 

pensamento”, nem tampouco “um jogo dos sujeitos com o objeto ou os objetos 

possíveis de seu pensamento”, diz respeito à capacidade introspectiva de alguém se 

projetar na situação de outrem, se esvaziando inteiramente para acolher a dor e o 

sentimento alheio. Pois, a função meditativa reside nesta predisposição de deslocamento 

do sujeito com relação ao outro por efeito do seu pensamento reflexivo. Sendo que, para 

Foucault, é justamente este o efeito que se espera da leitura, em termos gerais, “não a 

compreensão do que o autor queria dizer, mas a constituição para si de um 

equipamento de proposições verdadeiras, que seja efetivamente seu” (idem, p. 431).    

Portanto, dentro dos ensinamentos foucaultianos, leitura como meditação 

concebe-se como exercício e experiência, sendo que o objetivo de qualquer leitura é 

meditar, estando esta função diretamente também vinculada às características da escrita, 

como “um elemento de exercício de si”.  Neste aspecto, a leitura se prolonga, reforça-

se, reativa-se por intermédio da escrita, que não deixa de ser também outro elemento de 

meditação, pois a escrita corporifica (corpus) aquilo que a leitura foi capaz de recolher 

do mundo, por meio de discursos interpretativos da realidade, sendo o modo de se 

assimilar a própria coisa na qual se pensa intensamente.  

Por outro lado, ainda em relação às associações pertinentes entre o ato de escrever 

e meditar, Foucault relembra um conselho do filósofo Epicteto, quando diz que “é 

preciso meditar (meletân), escrever (grapheîn) e treinar (gymanázein)”  (idem, p. 432), 

sendo que meletân corresponde a exercício de pensamento sustentado por um texto lido; 

ao passo que gráphein sintetiza a ação de rememorar e estender o ato de meditar; 

enquanto que gymnázein se trata de treinar na realidade, contrastar com o real existente 

o ato meditativo.    

Não obstante, a partir das acepções de Derrida e Foucault, compreende-se que a 

própria escrita prenuncia um processo de interpretação, pois quando se interpreta é 

como se o imaginário do indivíduo escrevesse relações mentais gramaticalmente 

organizadas durante o processo de construção do pensamento, que, posteriormente, 

poderão vir a ser corporificadas em vários suportes de sua representação, sendo um 

deles a escrita tradicional.  
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Já para Heidegger existe primeiro a colheita, a qual antecede a leitura, pois para 

ele, é assim que o sujeito capta a priori  os elementos desordenados do mundo (Lese), 

para posteriormente, organizá-los a partir da mente criadora humana. Deste modo, 

existem várias camadas de interpretação que vão sendo mobilizadas e intersecionadas 

umas às outras de modo a desfazer aos poucos o embaralhamento perceptivo. Isto 

denota vários trajetos interpretativos, ou seja, múltiplas e possíveis hermenêuticas para 

enredar textualidades fora e dentro dos textos lidos, uma vez que o texto da leitura 

reverbera no texto da vida, assim como o texto da vida subsidia interpretações e 

compreensões para o texto da leitura.     

Por outro lado, o livro, a música, a pintura, o filme, o vídeo, a televisão, o 

computador, a internet etc., nada mais são do que modos distintos de se ler o mundo. 

Mas este mundo lido ou mundo de leituras é tão complexo que conduz e realimenta 

possíveis novas leituras e re-leituras de si, ou seja, dos modos múltiplos como se lê o 

mundo, uma vez que os referenciais interpretativos empregados para compor tal leitura 

se diversificam e não se completam em si no objetivo de se chegar à plenitude do 

sentido da vida e do mundo em modos decodificadores estabilizantes, como signos e 

símbolos, por exemplo. 

Pierre Bayard (2007) elucidou uma teoria da não leitura, em que medita sobre o 

papel dos livros a partir das relações que eles constroem entre as pessoas ao longo do 

tempo. Para ele, os livros são transformados e reinventados pela imaginação humana, 

havendo na atividade de leitura uma associação entre livros lidos e não lidos, os quais 

representam aqueles cujo acesso se tem por meio de determinados autores que o leram e 

os citam em suas obras, a posteriori. 

Deste modo, somos capazes pela mediação de autores e obras ter acesso ao 

conhecimento de livros que não conhecemos, assim como sempre corremos seriamente 

o risco de conhecermos obras e autores apenas “folheados” por outros indivíduos 

teoricamente cultos. Neste aspecto, Bayard (idem, p. 33) salienta que: 

Se numerosas pessoas cultas são não-leitores, e se, inversamente, numerosos 

não-leitores são pessoas cultas, é porque a não-leitura não é a ausência de 

leitura. Ela é uma verdadeira atividade, que consiste em se organizar em 
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relação à imensidão de livros, a fim de não se deixar submergir por eles. Por 

causa disto, ela merece ser defendida e até ensinada.  

Neste aspecto, o mundo da leitura amplia a nossa leitura do mundo muito mais 

pelo acesso indireto do que direto aos livros, ou seja, inteiramente mediado por obras e 

autores que interpretam outras obras e autores, os quais se incumbem de realizar as 

sínteses possíveis destes mundos de conhecimento indevassável para muitos outros não 

leitores.  

Em certa medida, ocorre uma espécie de reverberação contínua do conhecimento, 

que a cultura do livro e da leitura replicam processualmente, provendo campos de 

leituras intermediárias em relação às leituras predecedentes a elas, ou seja, àquelas 

anteriormente realizadas e, contidas nas fontes primárias de acesso direto ao 

conhecimento, que ilustra uma expressão cultural da vida em loco. Sendo que este 

processo de intermediação permanente de autores e obras por outros intérpretes 

(discípulos e apreciadores), acaba por superdimensionar muitas vezes a extensão do 

nível de transcendência imanente (desmitologizada), para muito além do espaço-tempo 

de sua realização artística circunstancial.               

Não obstante, uma vez que as leituras hermenêuticas procuram consubstanciar a 

legitimidade do texto em vista da essência de sentido da obra, baseada na própria 

legitimidade do seu próprio processo de interpretação, isto, em certa medida, contribui 

para um princípio de fechamento completo do sentido interior expresso no texto do 

livro, bem como o próprio fim do texto enquanto idéia latente e insondável, ao procurar-

se revelar fundamentalmente a todo custo um senso de verdade e compreensão absoluta 

e finalista, que só encontra razão de ser no modo particular de olhar do seu intérprete.    

1.3 Leitura e Sensibilidades 

Segundo Marcondes Filho (1996, p. 336), na era da velocidade e das altas 

tecnologias informáticas o ato de contemplação se substitui por outro nível de 

relacionamento e vínculo com o objeto estético. Sendo que, se por um lado, no período 

auge das comunicações de massa, as imagens tornam-se dessacralizadas, perdendo sua 

componente aurística permanente, quando opera outra lógica de natureza visual, 

deflagrada em virtude da crise da representação e do inusitado vanguardista. Por outro 

lado, já na sociedade da informação, há uma intensa remodelação da produção e 
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experimentação estética. Neste aspecto, ainda segundo o autor, a arte passa a ser lida 

então como performance e forma, “importando mais sentir do que propriamente buscar 

um sentido” (idem). 

Pode-se dizer que esta sensibilidade re-configurada decorre de um processo de 

dessubstanciação do objeto e meio da arte, cuja experiência estética se transforma como 

vivência performática, numa interação constante do espectador com o seu mundo real, 

em que os significados da obra tornam-se signos com intencionalidades perlaborativas 

intensas e permanentes. 

Mas a arte também deixa de ser reclusa dos seus limites institucionais de acesso 

coletivo restrito, invadindo inteiramente o cotidiano das pessoas, pela multiplicação de 

estéticas indagativas que se propõem a um sentido de estetização do próprio mundo 

cotidiano. Estetizam-se a cultura, a política, os espaços públicos e os comportamentos 

sociais, sendo que a estética já não depende mais de certos julgamentos e valorações na 

busca de um sentido de verdade da vida e da existência humana.  A estetização irrestrita 

do mundo desaurifica inteiramente certos princípios estabilizantes assim como símbolos 

claramente idenficáveis dentro do contexto da expressividade da arte.  

Neste aspecto, ainda segundo Marcondes (idem, p. 337), este nível de 

naturalização da experiência estética desconstrói a crença na unidade de sentido 

estético, pela ruptura da rigidez sígnica, uma vez que também promove reiteradamente 

um processo de dessubjetivação do conceito de arte, desvelando “o sistema no que se 

estabelece, podendo encontrar, assim, a possibilidade da significação”.   

O objeto estético amplia seus espaços públicos de manifestação, reverberando nas 

ruas, na moda, nos shoppings, espetáculos musicais, feiras de negócios etc, fazendo 

mundos expressivos e criando comunidades de interesses estéticos (idem). Deste modo, 

tal processo de estetização do cotidiano transfere o espaço habitual e restrito da 

transcendência aurística da obra de arte para a convivência com o espaço da imanência, 

criando, neste tocante, uma interlocução entre ambiente cotidiano e atmosfera sensível e 

sensual de produções estéticas.  

Mas, tal experiência, caracterizada por Michel Maffesoli, como estética barroca, 

define “o predomínio da sensação, da aparência, dos efeitos, de tudo enfim que se 

insere no domínio da ambiência e não da percepção concreta” (idem). Sendo que em 
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tal ambiência de imersão estética, tudo se transforma e interage entre si, o que torna o 

espaço da arte um espaço comunitário compartilhado, contendo vários ambientes 

acoplados, tais como: oficinas, laboratórios de experimentações, performances, 

atividades culturais e lúdicas, lazer, descanso etc. 

Já, segundo Santaella (2007, p. 139), os conceitos tradicionais da cultura tornam-

se inoperantes e envelhecidos diante das complexidades das sociedades atuais, sendo 

que a noção de cultura atual prescinde de uma reformulação que ateste o seu caráter 

dinâmico, híbrido e misturado, como forma de contrapor-se a certas estruturas 

hierárquicas e estáveis, que padronizam os conceitos culturais, tendo em vista que a 

cultura “flui e se desloca ao longo de rotas impossíveis de se prever de antemão”. 

De modo que a sincronização de tempos-espaços fluídos contingenciam outras 

experiências culturais, simultaneizando e miscigenizando formações culturais do 

passado no diálogo contrastivo com as formas do presente, em que oralidade, escrita, 

imprensa, cultura massiva, cultura das mídias, cibercultura, tudo se mescla e se 

transforma, ao mesmo tempo em que coexistem em formas habituais.    

    Tais hibridismos culturais provocam um processo de integração entre culturas 

do passado e do presente, num processo de reajustamentos e refuncionalizações (idem, 

139). Este caldeirão cultural multifacetável aliado à função aceleradora das mídias traz 

outros níveis de sensibilidade em que a estética se dessubstancia de padrões e 

configurações predefinidas, cujos julgamentos de valor, diante desta multiplicidade de 

estilos e gêneros replicáveis coloca-os na condição de transitoriedade interpretativa dos 

valores estéticos. 

Por outro lado, a tecnologia digital cria um nível de percepção desmaterializante, 

em que o espaço se despacializa, tornando lugar não-lugar, espaço conceitual, abstraído 

somente pela mente e pelos dispositivos sensórios. Mas o espaço digital é também 

caracteristicamente nômade, ubíquo, fluido, desterritorializado, rizomático e bifurcável.     

.Deste modo, podemos inventariar várias possibilidades complementares de se 

indagar a sensibilidade nos meios digitais: digital, virtual, hipertextual e imersiva.  

A digitalização pressupõe a decodificação de todas as expressividades culturais 

em representações numéricas (em bits de o e 1). É uma forma de matematizar a cultura, 
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transformando-na em expressão de significados lógicos aquilo que é concebido como 

para ser algo singular. Mas também é uma forma de reconstruir para prover outras 

finalidades de manipulação, sendo que na internet, este nível de técnica manipulativa 

adquire a conotação em rede, uma vez que vários autores e co-autores podem interagir 

no processo de criação e transfiguração estética. Bem como um processo de 

desmaterializar ou imaterializar o material e concreto da expressão humana, 

homogeneizando-na em cadeias seqüenciais, tornando-na tecnicamente reprodutível em 

termos de portabilidade irrestrita, em que a informação transmitida independe do seu 

meio de transporte.      

A virtualidade expõe outro nível de sensibilidade: a distância no entremeio do 

espaço e tempo, a sensação de estar ao mesmo tempo em todo lugar e não estar em lugar 

algum. Como também a sensação de co-presença virtualizada, em que a presença torna-

se máscara, simulacro, conceito, abstração, irrealidade.  

Por outro lado, a hipertextualidade se traduz pela possibilidade sensível de se 

navegar textualmente dentro de um espaço hiperbólico, tendo em vista se considerar que 

“os leitores não deveriam ser constrangidos pela estrutura do assunto ou pela estrutura 

do conhecimento do autor na construção do significado informativo” (idem, p. 305).             

O hipertexto rompe, irrestritamente, com o fluxo linear do texto, particionando a 

linearidade textual em unidades de informação, enquanto fragmentos textuais, que 

podem ser alternativamente freqüentados, rapidamente deslizados ou até recodificados 

para um sistema de co-autoria interativa, em que novos dados são inseridos 

aleatoriamente por redes de leitores e escritores virtuais, em que as dimensões 

interpretativas se mesclam num continum hipermediático. 

Mas, conforme salienta Santaella (idem, p. 398): 

O hipertexto não é para ser lido do começo ao fim, mas sim através de buscas, 

descobertas e escolhas. Esse percurso de descobertas, entretanto, não cai do 

céu. Pelo contrário, para que ele seja possível, deve estar suportado por uma 

estrutura que desenha um sistema multidimensional de conexões. A estrutura 

flexível e o acesso não linear permitem buscas divergentes e caminhos 

múltiplos no interior do documento. 
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  O aspecto interativo e dinâmico do hipertexto pressupõe um leitor igualmente 

reativo, sendo que quanto maior for a interatividade, mais profunda se torna a 

experiência imersiva do leitor no sentido de se concentrar, com certo nível de acuidade 

para compreender a informação expressa em modo hipertextual. Mas o excesso de 

flexibilidade cognitiva que o hipertexto oferece, enquanto reservas de itinerários 

transitáveis, pode desembocar em processo inevitável de desorientação perceptiva, no 

que sugere ao leitor hipertextual a capacidade de formar mapas cognitivos, de modo a 

mapear mentalmente o desenho da estrutura que compõe o documento hipertextual.    

  Pode-se dizer que um usuário tem sensibilidade imersiva quando da sua fluência 

em meios digitais, sabe como empregar os diferentes estilos de navegação para 

percorrer infindáveis hipertextos e ambientes imersivos, deslocando-se facilmente pelos 

labirintos informacionais das redes tecnológicas. Este tipo de sensibilidade integra 

mudanças de nível corporal, física e mental e, que se baseiam em (SANTAELLA, 2004, 

p. 34-35): 

a-) tipos especiais de ações e controles perceptivos que resultam da 

decodificação ágil de sinais e rotas semióticas; 

b-) de comportamentos e decisões cognitivas alicerçadas em operações 

inferenciais, métodos de busca e de solução de problemas. Embora essas 

funções perceptivo-cognitivas só sejam visíveis no toque do mouse, elas 

devem estar ligadas à polissensorialidade e senso-motricidade, no 

envolvimento extensivo do corpo na sua globalidade piscossensorial, isto 

é, na sua capacidade sensorial sinestésica e sensórrio-motora.  

Mas Santaella (2007, p. 24) também considera que as linguagens digitais são 

linguagens líquidas, fluidificando-se em enxurradas e circunvoluções de fluxos 

contínuos, em que todas “entram na dança das instabilidades”.  Neste aspecto, ela 

salienta que a transição paradigmática da comunicação tradicional para comunicação 

móvel evidenciou que a atividade comunicativa não deixou de estar confinada a lugares 

inteiramente fixos, sendo que estes modos de comunicação digital têm realizado 

“transmutações na estrutura de nossa concepção cotidiana do tempo, do espaço, dos 

modos de viver, aprender, agir, engajar-se, sentir, reviravoltas na afetividade, 
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sensualidade, nas crenças que acalentamos e nas emoções que nos assomam” (idem, p. 

25). 

1.4 Rumo a uma Epistemologia da Leitura 

Na acepção de Assmann (1998, p. 154), “a visão da hipertextualidade implica 

toda uma epistemologia da leitura”, ou seja, para ele, o contexto hipertextual dos 

multimeios traz à tona uma nova postura epistemológica e radical para o sentido do que 

é ler na contemporaneidade, na qual o nosso acesso às realidades se transforma 

vertiginosamente, em detrimento da introdução em nossa vida cotidiana, de novos 

meios tecnológicos que têm o poder de amplificar o potencial cognitivo do ser humano.  

A epistemologia da leitura reforça a necessidade de se incorporar a não-

linearidade como sensibilidade textual. O conceito de leitura, neste aspecto, passa a 

agenciar significados mais abrangentes do que o factual, pois decorre de um sentido 

interpretativo diferente que aponta para outros pressupostos filosóficos, culturais e 

etimológicos, atualizados continuamente nos moldes dos desdobramentos impingidos ao 

pensamento contemporâneo.   

Ou seja, a idéia de leitura passa a denotar mais elasticidade em sua abordagem 

referencial, pois concebe o sentido de ler como princípio de desenvolvimento de vários 

estilos de acuidade (agudeza de observação). A vida, o mundo, a natureza e o homem 

tornam-se laboratórios vivos de análise interpretativa abertos à experimentação 

permanente. Para efeito elucidativo, cito abaixo um trecho de minha dissertação de 

mestrado no qual analiso um documentário brasileiro que procura condensar a visão do 

século XX a partir da imagem contemporânea do hipertexto (QUADROS, 2001, p. 158-

159): 

“Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos10, por exemplo, uma espécie de filme ensaístico ou 

filme memória, metamorfoseia elementos de diversos gêneros estéticos num mesmo suporte 

textual – o texto cinematográfico. O enredo do filme tece relações entre a vida cotidiana de 

figuras anônimas e personalidades famosas, e entre personagens reais e fictícios do século 

XX. Essas relações procuram permear as expectativas, os sonhos, os projetos; bem como as 

frustrações, os pesadelos e as ambições do dia-a-dia. Há, portanto, na proposta estética do 

                                                           
10 MASAGÃO, Marcelo (prod.)  Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Gênero Documentário. Brasil: 1998, duração: 73 min. 

URL: http://www2. uol.com.br/filmememoria/.   
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autor/cineasta, uma interconexão idealizada de fundo pedagógico na leitura crítica que 

esboça as contradições entre a multiplicidade de discursos e ações, o que equivale a 

caracterizar, nesse aspecto, o filme como obra multirreferencial. Os vários estilos de 

linguagens visuais empregadas procuram vislumbrar a tônica da estética contemporânea 

que tem como foco de análise a fragmentação do indivíduo, traduzida por meio de suas 

permanentes inquietações e angústias, sua perplexidade diante de certos fatos da vida, e seu 

constante sentimento de impotência. 

A tônica multirreferencial também pode ser decodificada pelos vários estilos de linguagens 

visuais que o autor emprega para acrescer forma e conteúdo à linguagem cinematográfica. 

Textos, símbolos imagéticos, sons, fotografias, filmes, texturas, enfim, todos estes elementos 

tentam catalisar a procura do enredo mais adequado para conectar tempo e espaço por meio 

do filtro da contemporaneidade, ou seja, a partir da estética pós-moderna que permeia a 

multidimensionalidade discursiva. As conexões entre meios de linguagens e efeitos 

provocados procuram substanciar a arbitrariedade de vínculos e relações com base na 

imagem contemporânea do hipertexto.  Na verdade, o ‘cineasta-autor-pesquisador’ tenta 

acompanhar o movimento dinâmico do hipertexto, com sua dimensão reticular de não 

linearidade substancial. Muda-se a forma de apresentação, articula-se significados 

aparentemente desconexos, e amplia-se o grau de percepção do conhecimento da vida 

humana em sua mais completa essência: nascimento, vida e morte. O título “Nós que Aqui 

Estamos por Vós Esperamos” expressa rigorosamente um alerta inevitável: a efemeridade 

da vida humana e de todas as coisas e seres. A obra tem, nesse sentido, um fundo pedagógico 

que procura questionar o verdadeiro sentido da dignidade da vida humana, expressa em 

suas grandezas e misérias." 

Este seria um exemplo bastante elucidativo do que a epistemologia da leitura 

acresce em termos conceituais, revelando graus de articulações a partir de múltiplas 

perspectivas, e múltiplos referenciais singulares. Por isso, muitas são as imagens e 

metáforas empregadas para elucidar o fenômeno da comunicação na 

contemporaneidade, com reflexos  no campo pedagógico do saber.  

O hipertexto é uma das metáforas mais recorrentes para espelhar a explosão da 

comunicação e da informação no mundo atual da interatividade de recursos, e da 

velocidade de expansão dos meios comunicacionais providos em tempo instantâneo, 

circular e intemporal (tempo não histórico). A própria dimensão do hipertexto acaba 

revelando outras matrizes metafóricas elucidativas.  

Para Lévy (1993), o hipertexto é a virtualização do texto com construção não 

linear. Esta característica de não linearidade gera conseqüentemente nova forma de 
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percepção textual do leitor: a dialética do possível e do real (idem.). É neste aspecto, 

que a epistemologia da leitura propõe a ruptura paradigmática da cultura tradicional da 

leitura para a visão da leitura processada a partir dos chamados meios digitais em 

ascensão.         

Com base nesta acepção, o hipertexto para Assmann redefine, portanto, a 

passagem da idéia do texto concluído e fechado em si para a noção de abertura radical, 

ou seja, de obra eternamente aberta à interpretação. Ou seja, nestas condições, o aspecto 

infindável do hipertexto enquanto categoria interpretativa do mundo contemporâneo 

atesta para uma situação hermenêutica (de descoberta e interpretação) completamente 

nova. O hipertexto é por assim dizer “a transposição categorial da idéia de texto para o 

patamar de território disponível à invasão hermenêutica” (idem, p.154).  

Por isso, quando se fala de “leitura na tela” de um computador em rede (via 

Internet), geralmente o que se aplica não é mais simplesmente a experiência estética e 

interpretativa originária do texto impresso em papel, mas sim uma experiência 

hermenêutica completamente radical na articulação arbitrária de signos e mídias, com 

deslocamentos conceituais que agenciam a inter-relação entre diversos conhecimentos 

elucidativos.  

Os verbos aplicados a esta noção de leitura em desenvolvimento incorporam em 

sua dimensão conceitual outros tipos de experiências sensoriais, tais como: navegar, 

surfar , foliar, deslizar, passear, viajar, acessar, pesquisar, conectar etc. A partir 

desta analogia, ler passa a representar uma experiência que condensa múltiplos aspectos 

perceptuais do corpo humano biomimetizado, ao qual se conectam infindáveis próteses 

e meios de extensão da capacidade humana de interagir com o meio ambiente.  Tal 

experiência, se vivenciada como modo enriquecedor de acesso a novos saberes 

compartilhados, pode acrescentar um passo diferencial no desenvolvimento pedagógico 

de professores e alunos.   

Do ponto de vista etimológico, a idéia de texto relaciona-se a muitos outros 

contextos culturais que têm uma mesma origem comum no desenvolvimento da 

linguagem e do pensamento humano, tais como: teia, rede, enredo, tecido, conexão, 

tessitura etc., dos quais decorrem inúmeros substratos conectivos correlatos: vínculos, 

enlaces, relações, inter-relações, interconexões, conexidade etc. Estes conceitos e 
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subconceitos abarcam a dimensão do atual estágio de desenvolvimento do 

conhecimento humano em que imagem, imaginação e imaginário perfazem uma 

importância crescente no campo interpretativo do fenômeno cultural das redes digitais 

com seus reflexos no campo pedagógico.  

Para Assmann (1999), os meios e mídias emergentes estabelecem outros níveis de 

relação do conhecimento humano com o pensar e o agir pedagógico, pois eles 

reconfiguram continuamente os papéis dos meios e mídias antigos e tradicionais. As 

noções de simulacros e simulação, preconizadas por Baudrillard (1991, p. 9-10), por 

exemplo, atestam um conhecimento filosófico antigo que se atualiza nos usos e práticas 

sociais dos mais recentes meios e mídias, principalmente no tocante aos meios e mídias 

digitais: 

“Dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. O primeiro 

refere-se a uma presença, o segundo a uma ausência. Mas é mais complicado, pois simular 

não é fingir: “Aquele que finge uma doença pode simplesmente meter-se na cama e fazer 

crer que está doente. Aquele que simula uma doença determina em si próprio alguns dos 

respectivos sintomas.” (Littré.) Logo fingir, ou dissimular, deixam intacto o princípio da 

realidade: a diferença contínua a ser clara, está apenas disfarçada, enquanto que a 

simulação põe em causa a diferença do “verdadeiro” e do “falso”, do “real” e do 

“imaginário”. O simulador está ou não doente, se produz “verdadeiros sintomas? 

Objectivamente não se pode tratá-lo nem como doente nem como não-doente. A psicologia 

e a medicina detêm-se aí perante uma verdade da doença que já não pode ser encontrada. 

Pois se qualquer sintoma pode ser “produzido” e já não pode ser aceite como um facto da 

natureza, então toda a doença pode ser considerada simulável e simulada e a medicina 

perde o sentido, uma vez que só sabe tratar doenças “verdadeiras” pelas suas causas 

objectivas.” 

Neste tocante, o autor demonstra uma preocupação com a perda da consciência 

crítica e histórica, atentando-se ao risco de se viver em um ambiente de simulação 

permanente, em que tudo passa a ser jogo de efeitos, sem haver mais preocupação com 

o interesse das causas de tais efeitos ou das suas conseqüências futuras. O que 

naturalmente requer um estilo complexo de acuidade, no sentido do que é ler associado 

ao que é interpretar contextos e realidades no mundo contemporâneo. Mas este é apenas 

um aspecto dos desafios didáticos e pedagógicos do que é ler de modo intenso e crítico 

a contemporaneidade.  
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Assmann (1999, p. 155) ressalta como, dentro desta atual postura epistemológica 

da leitura, não basta apenas incorporar a dinâmica do hipertexto em sala de aula, a partir 

das suas múltiplas possibilidades de manejos, enlaces conceituais ou interfaces entre 

conhecimentos (interdisciplinaridade), uma vez que, para ele, o fundamental é, ao 

contrário disso, compreender que estamos então diante de uma nova condição 

interpretativa, o que requer, em decorrência dela, uma outra atitude aprendente e 

pensante. E que tal percepção não está necessariamente alheia somente à noção de 

textos impressos, por exemplo. Mas requer um repensar às práticas de leitura associadas 

ao campo da imaginação, do afeto e da sensibilidade que medeiam o contexto 

interpretativo da realidade e do cruzamento entre conhecimentos culturais.  

Em certa medida, muitas das abordagens tradicionais acerca da inter-relação entre 

leitura e texto fragmentaram tais concepções a meros suportes representativos de 

inscrição da linguagem escrita. Do ponto de vista educacional, é comum ainda se 

associar, didaticamente na cultura escolar, a idéia do desenvolvimento da escrita à 

prática constante da leitura de textos escritos, supondo-se que quão mais variável e 

quantificável for tal prática, isto culminará numa acentuada qualidade da escrita. No 

entanto, do ponto de vista da hermenêutica contemporânea, tais argumentos não 

conseguem se sustentar com mais exatidão, já que se concebe que leitura e escrita têm 

naturezas distintas, podendo ser práticas comunicacionais interagentes, mas jamais 

completamente dependentes uma da outra. O caminho de desenvolvimento da escrita, 

naturalmente passa pela leitura, mas isto não quer dizer que se possa afirmar que a 

leitura de textos escritos condiciona a qualidade de realização da escrita.  Rever 

epistemologicamente o campo da leitura e da escrita, com suas distinções e correlações, 

representaria um passo importante no cenário pedagógico brasileiro.  E isto passa pelo 

processo de revisão da própria noção cultural de texto que se cristalizou ao longo do 

tempo, uma vez que os meios digitais incorporam outras noções mais elásticas à 

morfogênese do conhecimento. 

Ainda segundo Assmann, didaticamente, tal condição interpretativa emerge da 

relação sensível que se tem com um texto quando um leitor ou intérprete o invade 

intensamente de modo criativo. Para ele, é justamente isto que torna tal processo de 

invasão hermenêutica uma aventura do conhecimento, em que os textos eletrônicos 

(hipertextos) ou não (incluindo-se aqui também os impressos, sonoros, visuais, gestuais 
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etc, entre tantos possíveis e imagináveis) se apresentam em estado contínuo de 

transitoriedade, possibilitando reviragens e releituras intermináveis.  

Este seria então um modo didático de se perceber a radicalidade da epistemologia 

da leitura: uma leitura “entre” leituras, ou seja, uma leitura povoada por outras leituras, 

mas não como multileituras dependentes de uma leitura maior e dominante, mas sim 

como leituras transversais e autônomas que contribuem para uma dialogicidade 

conceitual, sem negar as contradições da cultura humana e as ironias da vida e da 

natureza.  

Portanto, a epistemologia da leitura não pretende de modo algum se fixar como 

um pressuposto que vise abarcar todas as formas interpretativas em um único patamar 

conceitual, rigidamente estruturado e intransponível. A partir das elucidações de 

Assmann, pode-se perceber claramente que este campo teórico da leitura, sob égide dos 

meios digitais, tem um caráter mais dinâmico, inclusivo, elástico e multifacetado.  

Isto assinala um processo de des-dogmatização dos territórios habituais da leitura 

para incluir a eles outras possibilidades interpretativas que passem a considerar 

definitivamente a complexidade da natureza da vida e da natureza da cultura humana 

como meios de ler mundos “entre” mundos do conhecimento. Este “entre” intermediário 

pode tanto fazer alusão ao “entre” heideggeriano do devir que preserva um certo 

mistério e incompletude do acontecimento perceptivo, assim como ao campo potencial 

das mediações enquanto possibilidades de construções simbólicas infindáveis.         

Dentro desta acepção, o hipertexto enquanto metáfora pulsante e fecundante de 

des-dogmatização textual e interpretativa sugere atitudes aprendentes que apontam para 

formas de relações com o conhecimento, em que o itinerário da leitura é uma decisão de 

natureza livre para o seu leitor e intérprete, emancipando-o de certas amarras 

conceituais que limitam o seu acesso ao conhecimento e ao seu potencial de construção 

crítica da realidade cognitiva.       

Santaella (2004: p. 18), por exemplo, enuncia que vivemos uma época em que 

estamos aprendendo a descobrir outros significados para o sentido do que é “ler fora e 

dentro do livro”, pois na era da linguagem hipermídia, as leituras tornam-se infindáveis 

e os leitores se multiplicam, se diversificam constantemente. Neste aspecto, há então um 

leitor para cada território textual: o leitor da imagem, do desenho, da pintura, da 
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gravura, da fotografia, assim como também há o leitor da cidade em que habita, dos 

signos e símbolos cotidianos ao seu redor, um leitor do cinema, da televisão, do vídeo, 

das artes plásticas, e por extensão, da música erudita e da canção popular, de sons e 

cheiros, danças e gestos corporais.   

Mas a esta diversidade de leitores já bem sedimentados em nossa sociedade, 

contudo com necessidades de se inventariar mais plenamente, do ponto de vista 

educacional e didático, junta-se agora, segundo a autora, ainda o leitor das arquiteturas 

líquidas da hipermídia, capaz de ler imagens evanescentes da computação gráfica. Isto 

sugere a todos os estudiosos em educação, que a leitura não é mais um território fixo, 

imutável, presa a um suporte tecnológico permanente e único, ditando normas e regras 

hierárquicas e condicionantes do pensamento humano. O leitor da escritura do papel 

está emergindo em outra fase interpretativa, se tornando o leitor das telas eletrônicas e 

dinâmicas dos computadores. 

Neste sentido, Santaella (2004, p. 18) explica que para ela, existem historicamente 

três tipos de leitores segundo um critério de mapeamento de habilidades perceptivas e 

cognitivas: o leitor contemplativo, o leitor movente e o leitor imersivo. 

As distinções entre tais tipos de leitores (idem, p. 19) não se baseiam na distinção 

entre uso de suportes e linguagens, mas sim nos tipos de habilidades sensoriais, 

perceptivas e cognitivas que envolvem os processos distintos durante o ato de ler, 

configurando-se em modelos cognitivos ou estilos cognitivos próprios. 

O leitor contemplativo ou meditativo é o leitor da idade pré-industrial, ou seja, é o 

leitor do livro impresso e da imagem expositiva (idem). Ele nasce no período do 

Renascimento, com o advento da imprensa de Gutenberg, em que o acesso à palavra 

escrita se torna uma prática mais socializável, em certa medida, pois ela ainda restringe 

o conhecimento a um grupo de indivíduos alfabetizados na palavra escrita. Desta cultura 

do livro impresso, emerge conseqüentemente a leitura silenciosa, contemplativa, 

meditativa, reflexiva.  

Já o leitor movente pertence à categoria de um leitor mais afinado com o seu 

cotidiano, próprio de um mundo em movimento, híbrido, povoado por misturas 

sígnicas. Ele nasce no período da Revolução Industrial, com o aparecimento dos centros 

urbanos. Ele tem o perfil do homem da multidão, e sua leitura do mundo do 
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conhecimento é mediada pelos meios de comunicação de massa e de reprodutibilidade 

técnica, tais como: o jornal, a fotografia, o rádio, o cinema e a televisão.  

Por último, o terceiro leitor, segundo Santaella, o leitor imersivo, emerge no 

ciberespaço ou nos chamados espaços incorpóreos da virtualidade.  O que denota uma 

nova relação sensória com o texto: agora sem suporte tátil, sem um corpo sensório, 

sendo que a manipulação textual antes dada pela reviragem de páginas impressas passa 

a se transformar num ir e (de-)vir contínuo dentro de um incorpóreo altamente 

multiplicável.  

Os três leitores, embora tenham suas distinções paradigmaticamente marcadas 

pelos processos de desenvolvimento tecnocientífico, não se excluem mutuamente, pois 

há, ao que tudo indica, “uma convivência e reciprocidade entre os três tipos de leitores, 

embora cada tipo continue, de fato, sendo irredutível ao outro, exigindo, aliás, 

habilidades perceptivas, sensório-motoras e cognitivas distintas” (idem, p.19-20).   

Significativamente, cada um destes leitores pertence a um tempo em que a 

velocidade dos acontecimentos se traduz de maneira diferente, o que concebe uma 

percepção da vida, do mundo e do conhecimento, por meio da qual se estabelece outro 

tipo de relação textual do leitor e intérprete.  

O leitor contemplativo possui ao seu redor objetos culturais e signos mais 

duradouros e não padece das intempéries da velocidade do tempo e espaço 

comprimidos, que abaterão posteriormente o século XX em diante. A noção de tempo e 

espaço é mais esparsa, os acontecimentos cotidianos se desenrolam mais lentamente. E 

esta calma e lentidão, próprias de cenários mais amenos e bucólicos acabam também 

por se configurar no espírito do leitor desta época.   

Como não há escassez de tempo para este tipo de leitor, a sua leitura pode ser 

continuamente revisitada ao seu gosto e prazer. Sendo que tal relação íntima e profunda 

com o texto trouxe como efeito uma leitura seqüencial e linear do material impresso, 

representada melhor pelo papel cultural desempenhado pelo livro na civilização 

humana. Por sua vez, foi a partir da leitura linear que se tornou possível 

conseqüentemente a instauração de um raciocínio lógico fundamental ao ser humano, do 

qual provieram muitos dos progressos tecnocientíficos posteriormente vindouros. Neste 



 97  

aspecto, a leitura silenciosa multiplicou a capacidade de ler textos, rapidamente, e, em 

grande quantidade, e com articulações complexas de pensamento.       

Por outro lado, já o leitor movente é um leitor mais fragmentado, acometido pela 

rapidez do mundo cotidiano, não tendo o tempo necessário para a fruição textual que 

tinha o leitor contemplativo. Seus objetos de leitura são os jornais, as tiras de revistas e 

outros meios de comunicação de massa, que tecem fragmentos da realidade cotidiana. 

As linguagens destes veículos são caracteristicamente híbridas e efêmeras, espelhando a 

natureza do fato noticiado e o tipo de público ao qual se destina, amplamente.  

Neste aspecto, o leitor movente é também aquele que incorpora em sua leitura 

outros modos de ler que são próprios da turbulência, inquietude e efemeridades das 

coisas vivenciadas em seu cotidiano. O movimento dos meios de locomoção: carros, 

trens, aviões etc, assim como o movimento dos novos aparatos tecnológicos de 

comunicação e informação: câmera fotográfica, câmera cinematográfica etc, induz a 

diferentes formas de sensibilidades e pensamentos, pois são outros modos de 

intervenção do ser humano em relação ao seu mundo. Notadamente, tais aparatos 

tecnológicos passam a permitir uma reprodução rápida de processos informo-

comunicacionais em escala industrial, como nunca se havia visto antes. No entanto, em 

decorrência do próprio processo de reprodutibilidade das técnicas de massa, os produtos 

culturais são cada vez mais homogêneos e padronizados, exigindo como consumidor 

alguém com perfil cultural adequado às características de tais produtos. Por isso, o leitor 

movente acaba por ser condicionado também a um pensamento por vezes fragmentário.     

Em contrapartida, o leitor imersivo ou virtual é o leitor navegante dos espaços e 

tempos instantaneizados, comprimidos, globalizados, interconectáveis em escala 

mundial, em qualquer lugar a qualquer momento, abarrotado de múltiplas interfaces 

humano-máquinas, as quais possibilitam diversos modos de interatividade comunicativa 

e interação social mediada por tecnologias.  

Este indivíduo não lê mais signos físicos como o leitor movente da cultura de 

massas, mas sim signos evanescentes, imateriais, continuamente transformativos, 

hibridizantes. Seu território de leitura deixa de ser o espaço urbano físico para vir a ser o 

espaço líquido e metamorfoseante da tela computacional, que incorpora em seu 

incorpóreo dinâmicas redes de múltiplas conexões virtuais.  
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Para Chartier (SANTAELLA, p. 32), a inscrição do texto virtual se difere 

completamente da estruturação do texto medieval, moderno e contemporâneo do livro 

manuscrito ou impresso, organizado a partir da seqüência de cadernos, folhas e páginas. 

Em outras palavras, no texto virtual, as divisões entre conceitos textuais não são mais 

fronteiriçamente visíveis, criando uma situação hermenêutica distinta, já que existe a 

possibilidade do leitor embaralhar, entrecruzar e juntar vários textos (escritos, visuais, 

sonoros, iconográficos, imagéticos) em um mesmo suporte ou memória tecnológica. 

Deste modo, para Chartier, “todos esses traços indicam que a revolução do livro 

eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito assim como 

nas maneiras de ler “(CHARTIER, 1998, p. 12-13).   

Segundo Assmann (2000, p. 271-272), do ponto de vista técnico, o hipertexto 

representa a passagem da linearidade da escrita para a sensibilização de espaços 

dinâmicos, ou líquidos, conforme advoga Santaella (2004). Mas a hipertextualidade se 

traduz também como uma “conectividade relacional mediada pela tecnologia” em que 

impera um vasto conjunto de interfaces comunicativas no ambiente virtual. Sendo que 

as conexões hipertextuais nos remetem, como leitores, a jogos inusitados de nós que 

interligam palavras, imagens, ícones etc., nos dando a possibilidade ainda de reconduzir 

nossas trilhas percorridas anteriormente, de modo fácil, ágil e seguro. 

Mas cognitivamente, o hipertexto, para ele, não é somente uma simples metáfora 

na busca de novos modos criativos de conhecer. É mais do que isso: um desafio 

epistemológico frente a um processo de construção do conhecimento que demanda 

transformar intrinsecamente e versatilmente as iniciativas, atitudes, escolhas e critérios 

seletivos, assim como as constatações de caminhos equivocados, percepções 

inadequadas, julgamentos impróprios. E isto significa estabelecer analogias diretas com 

aquilo que substancia as interconexões sinápticas em nosso cérebro/mente, tornando-nos 

mais propícios para apostar em outros mundos de sentidos e acesso a realidades de 

conhecimentos.  

Em certa medida, a riqueza conceitual da hipertextualidade reside no potencial 

transformador de nossa relação com o conhecimento, estabelecendo a mudança do 

paradigma tradicional do conhecimento fragmentado e hiperespecializado para o 

paradigma cooperativo, em que a interação entre agentes humanos e tecnologias 
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versáteis, adaptativas, abertas e livres estabelece um novo preceito humanizante: “a 

inclusão da cooperação da técnica em nossos modos de pensar” (idem, p. 272).  

Este desafio epistemológico diz respeito a uma experiência aprendente 

profundamente inovadora, em que a questão central já não se constitui mais por “uma 

relação de dependência recíproca entre o sujeito cognoscente e seus instrumentos 

técnicos, mas de uma “autoconstituição ontológica de um novo sujeito a partir dos seus 

objetos” que são agora versáteis e cooperantes” (idem, p. 273).  

Por esta razão, pode-se dizer que o ser humano está atravessando um momento em 

que o seu caráter cognitivo bem como o potencial hermenêutico das tecnologias digitais 

são pontos de grande relevância para discussões acerca de novos desafios pedagógicos e 

didáticos. A leitura e a escrita se transformam rapidamente, mudando radicalmente 

também suas concepções em relação ao processo de construção e aquisição do 

conhecimento. Pois, afinal de contas, o que é ler ou escrever? É possível uma analogia 

estreita e rasa do uso destes conceitos como procedimentos rudimentares, eternamente 

imutáveis, congelados no espaço e tempo?   

Quando Paulo Freire advoga que “leitura é interpretação e escrita é 

transformação” (2003), já está expondo, de modo claro, uma preocupação hermenêutica 

com a interpretação e transformação do mundo da cultura, já que, para ele, “ler é ler o 

mundo” (idem). Sendo que a cada leitura nova, virtualmente, um novo mundo emerge e 

se abre aos olhos e ouvidos atentos de um observador sensível, crítico e criativo.  Na 

acepção freireana, a leitura tem um ingrediente de emancipação estética, ética, filosófica 

e pedagógica, ao passo que a escrita, por sua vez representa a dinamização de ações 

políticas, de atitudes de transformação da realidade vivida.  Deste modo, consciência da 

realidade e transformação da realidade do mundo representam na acepção freireana o 

que é ler e escrever como campos de visão e práxis em contínua interação dialógica 

transformacional.     

Mas o advento do hipertexto (texto digital) e da cibercultura (cultura digital) 

acalenta um outro estágio da leitura nos moldes freireanos: a leitura do mundo digital. 

Dentro desta ótica, então ler hipertextos seria, por sua vez, ler o mundo digital, ou seja, 

o mundo produzido pela cultura do digital, o qual continua a se expandir e se 

desenvolver em novos agregados tecnológicos interfaciais.  
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Mas se toda leitura é uma interpretação de algo, isto denota que também é um 

processo mediativo de construção de conhecimentos ou de percepções de 

conhecimentos, os quais interferem no nosso modo de acesso à realidade ou realidades 

diversas. E como não há nenhum tipo de acesso direto ao conhecimento, já que todo 

conhecimento é, por assim dizer, uma mediação de outro conhecimento, que também 

não deixa de ser outra mediação, cabe dizer que, no mundo vivenciado (Lebenswelt), 

todo acesso à realidade é sempre mediado por algo, como pela linguagem, cultura, 

pensamento etc, sendo deste modo que se constrói todo conhecimento, coletivamente. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  II II   
PPRREESSSSUUPPOOSSTTOOSS  MM II DDII OOLL ÓÓGGII CCOOSS::   DDAASS  

CCOONNCCEEPPÇÇÕÕEESS  DDEE  MM EEII OOSS,,  MM ÍÍ DDII AASS  EE  MM EEDDII AAÇÇÕÕEESS  

  
Despalavra - Manoel de Barros  

Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. 

Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapo.  

Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore.  

Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros.  

Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas.  

Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com suas metáforas.  

Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgo.  

Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos.  

Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto.  

 

 

este capítulo são abordados certos pressupostos midiológicos que 

caracterizam as concepções de meios, mídias e mediações e, suas 

interconexões conceituais, considerando o atual estágio de 

desenvolvimento midiático multifacetado, interconectivo e hibridizante.   

N 
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Inicialmente, é realizado um breve postulado sobre meios, mídias e mediações, 

tendo em vista alguns enfoques teóricos e reflexivos subsidiadores para se lançar um 

olhar adequado à atual realidade midiática, preconizada pelos meios digitais em 

profusão. 

Em seguida, procura se estabelecer certos vínculos conceituais entre meios e 

mídias, como dualidades complementares em termos de significados e, meios e 

mediações em termos de confluências e extensões de significados elucidativos, visando 

a interpretação de realidades de cenários culturais em construção, como a esfera dos 

meios digitais.   

Posteriormente, se faz uma abordagem da mudança do paradigma da cultura das 

mídias para a cultura dos meios, tendo em vista um processo desconstrutivo de 

estabilidades conceituais perceptivas que opera nos meios digitais. Neste aspecto, 

salienta-se complementarmente a distinção entre convergência de mídias e convergência 

de meios, ao considerar que a questão do suporte tecnológico digital altera inteiramente 

a percepção de materialidade das técnicas pelo processo de desmaterialização midiática 

e ressignificação mediacional.    

A seguir, apresenta-se uma correlação conceitual entre a mídia digital e os seus 

meios próprios de expressão simbólica, também característica do processo de 

convergência e imaterialidade tecnológica. Por último, elucida-se como os meios de 

leitura podem ser transformados perceptivamente também em objetos de leitura, 

mesclando-se os papéis entre os meios de observação e os meios observados.   

2.1 Meios, Mídias e Mediações: Breve Postulado 

Há uma distinção conceitual entre meios, mídias e mediações para os midiólogos 

(estudiosos do campo científico das mediações). Sendo que tal distinção precisa de 

aclaramento, porque isto poderá ser fundamental para o trabalho pedagógico do 

professor, quer seja em sala de aula, quer seja interagindo virtualmente com seus alunos 

por meio de tecnologias digitais.   

Para Debray (1995, p. 28), na midiologia, o termo midio não significa nem mídia 

(media) e nem meio (médium), mas sim mediações, o que para ele representa “o 
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conjunto dinâmico dos procedimentos e corpos intermédios que se interpõem entre uma 

produção de signos e uma produção de acontecimentos”. 

Ele chama tais mediações também de entremeios e híbridos, sendo que elas são 

“simultaneamente técnicas, culturais e sociais”. Correspondem, portanto, a meios 

simbólicos de circulação e transmissão de informações, dentro de tal acepção.  

Na verdade, Debray define o conceito de mediação a partir da concepção de 

Hegel, compreendendo que a mediação é um campo fundamental para o 

desenvolvimento do espírito humano, enquanto uma atividade dialética contínua. É, por 

assim dizer, um campo intermediário, ou seja, um processo de interposição entre uma 

produção de signos e acontecimentos.  

Mas para ele (1995), a mediação compreende também etapas contínuas de 

elaboração interna e externa como erros que precisam ser laboriosamente corrigidos. A 

interpretação contínua, por exemplo, como processo para se chegar a uma verdade passa 

por inúmeras mediações, sendo que a verdade seria então um resultado deste conjunto 

de mediações, constituída a partir de filtros interpretativos diversificados. 

Outro ponto também relevante é que, segundo a ótica da midiologia, um 

pensamento de um indivíduo jamais poderá ser medido por ele mesmo, só podendo ser 

reconhecido por outros quando for devidamente exteriorizado pelo som da língua 

falada, por exemplo, pois é a sonoridade de tal articulação responsável por mediar a 

inteligência humana.   

Já para Vandenberghe (2001, p. 4),  “a midiologia oferece um modo dialético 

específico de apresentação (Darstellung) que medeia a pesquisa empírica (Forschung) 

nos ambientes de mensagens, meios e mídias, a partir da substituição do antigo mantra 

da comunicação e mídia de Shannon (“Quem diz o que para quem e com que canal?”) 

por um aporte mais lenista: “O que fazer, como, por meio de quais vetores e sob que 

circunstâncias?” 11. 

Ainda segundo ele, a teoria da mediação não pretende ser necessariamente uma 

teoria da mídia, ao incorporar os aspectos de linguagens de diversos suportes midiáticos, 

mas sim levantar instâncias possíveis mediativas de tais mídias entre outras. 

                                                           
11 Tradução de cunho próprio do texto original em inglês. 
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Ao caracterizar o percurso midiológico de Pierre Lévy, Vandenberghe (2001) 

atenta para o fato de que, para Lévy mediação é meditação enquanto comunicação 

mediada por computador é comunhão. Neste aspecto, Lévy articula o mais alto nível de 

sofisticação do pensamento humano aos valores de solidariedade e partilha de 

conhecimentos que as tecnologias digitais podem proporcionar para o enriquecimento 

do espírito humano. 

No entanto, há de se frisar que os estudos midiológicos possuem diversas 

vertentes enunciativas, sendo que algumas apontam mais para um campo de análise e 

estudos da recepção dos meios de comunicação. Outras, já se inserem em questões mais 

antenadas com o discurso contemporâneo de construção do conhecimento. 

 Em minha dissertação de mestrado, intitulada “Cibernética Pedagógica na Era das 

Redes: a Ótica da Educação Digital na Contemporaneidade”, inventariei alguns 

conceitos genéricos e específicos no campo das mediações, enfocando, a princípio: a 

mediação simbólica e semiótica (Vygotsky), a mediação cultural (Freire e Barbero), a 

mediação estética (sem um autor predefinido), a mediação pedagógica (Assmann, Freire 

e Moran) a mediação epistemológica (Morin, Lévy, McLuhan, Wiener e Queraltó) e a 

mediação cibernética (também sem um autor predefinido), na qual inclui também a 

mediação tecnológica. 

Neste aspecto, compreende-se que a mediação é um processo dialógico e 

dialético, porque é um processo interpretativo do conhecimento, sendo que todo 

conhecimento, por assim dizer já expressa em si uma mediação. Ou seja, as mediações 

são interpretações simbólicas do mundo da natureza e da cultura. A cultura é mediação 

porque é uma construção simbólica contínua do homem, do modo como ele se faz 

presente ao mundo, considerando-se o seu acrescentamento a um mundo não criado por 

ele (FREIRE apud QUADROS, 2001). Trata-se, portanto, de um processo de contínua 

criação e inserção de novos conhecimentos que passam a simbolizar o mundo, 

medializando-o ou mediatizando-o, permanentemente.   

Para Santaella (2003), mídias são meios e meios são simplesmente meios, ou seja, 

apenas suportes materiais ou canais físicos pelos quais as linguagens tomam forma e 

pelos quais elas circulam, transitam livremente. No entanto, também não se pode dizer 
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que as mediações sociais provêm das mídias; elas provêm dos signos, linguagem e 

pensamento que elas veiculam. 

Pensando por um outro viés, as mídias dizem respeito mais a um suporte 

tecnológico, que tende a se cristalizar como meio físico e material. Já os meios 

compreendem outra categoria de relação, sendo conceitualmente mais plásticos e 

dinâmicos, porque uma mídia enquanto suporte é um meio, mas uma linguagem assim 

como também todas as formas de expressões culturas e simbólicas também os são. 

Sendo que um meio pode vir a ser tanto uma mídia como uma mediação. Será uma 

mídia quando se constituir em um suporte material e será uma mediação quando se 

constituir em uma relação simbólica permanente com algo ou alguém, ou seja, quando a 

expressividade contida em determinado suporte tecnológico não estiver apenas 

circunscrita em um determinado espaço e tempo circunstancial de sua utilização. 

 

2.2 Meios e Mídias: Dualidades Complementares 

Do ponto de vista do processo de digitalização, uma imagem bastante elucidativa 

para se compreender a distinção entre meios e mídias, provém da diferenciação 

conceitual que se estabelece entre web (dimensão abstrata da rede internet) e net (sua 

dimensão física).  

Nestes termos, distintamente, enquanto a net equivale à noção de algo mais 

duradouro, estático, permanente, já a web, ao contrário, determina algo mais dinâmico, 

mutacional, pois se relaciona à dimensão da capacidade de produção cultural humana, 

ou seja, da diversidade de elementos mediativos que o ser humano cria para interferir 

em novos meios tecnológicos, atualizando formas expressivas já existentes e, 

reorganizando-as em outros espaços de representação e mediação conceitual. 

Pierre Lévy (1996) aponta três dimensões antropológicas da internet: o 

ciberespaço, a cibercultura e a inteligência coletiva, as quais representariam fases 

paradigmáticas dentro do processo de apropriação cultural da meta-rede de 

computadores. Cada um destas instâncias mediativas diz respeito a um processo de 

transformação comunicacional interativa, no sentido de estender os modos de 

intervenção humana a partir da concepção de novos meios expressivos re-

configuradores da realidade cultural humana.   
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O ciberespaço teria sido o estágio inicial de desenvolvimento das interfaces 

humano-máquinas, representadas pelos diversos equipamentos sensórios (mouses, 

teclados, câmeras digitais, discos rígidos, discos ópticos, cursor, monitor, impressora, 

caneta óptica etc) e pelas linguagens de computador que procuravam mimetizar as 

linguagens naturais, a partir de instrumentos decodificadores e re-interpretadores de 

suas estruturas mais básicas de comunicação: conectores, verbos e estruturas de 

repetição, para intercalar ações e comandos repetitivos, dentro de dimensões cada vez 

mais complexas voltadas a atividades humanas mediadas por tecnologias.  

Já a cibercultura, em certa medida, seria o estágio posterior à identificação e 

demarcação do espaço de intervenção digital proposto e, devidamente corporificado 

(ciberespaço), ou seja, corresponde aos modos de utilização dos instrumentos 

disponíveis (artefatos interfaciais) no meio digital, para desenvolver atividades humanas 

e criar continuamente produções simbólicas que espelhem a dimensão desta realidade 

cultural diferenciada em profusão.           

Não obstante, mídias se referem à concretude física dos meios, ou seja, como eles 

se realizam materialmente a partir da variedade de formas expressivas (modos culturais) 

e linguagens que abarcam determinado suporte tecnológico. Ao passo que meios 

denotam, por sua vez, mais elasticidade, plasticidade conceitual, não se fixando 

completamente em contextos físicos e materiais. O meio pode tanto abarcar o interior 

(web) quanto o exterior da mídia digital (net), tendo uma dimensão tanto física quanto 

material, em termos conceituais.   

2.3 Meios e Mediações: Confluências e Extensões 

Sob certo aspecto, meios e mediações tem pontos de confluência e extensão em 

termos de significados que os aproximam e os distinguem conceitualmente. O que 

implica dizer que mediações provêm de meios, mas que meios necessariamente não se 

constituem ou vem a se tornar mediações, porque isto dependerá de como a inter-

relação interpretativa entre conhecimentos se realiza no processo de transformar 

continuamente tais conhecimentos, uns aos outros, influenciando-se mutuamente.    

Um instrumento científico ou tecnológico só adquire status de mediação quando 

seu poder de influenciar na produção de novos conhecimentos se mantém por longo 

tempo.  Isto é o que se define como mediação epistemológica, ou seja, a capacidade de 
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determinado conhecimento estruturar novos conhecimentos a partir dos já existentes, 

atualizando-os de outros modos, modificando e reorganizando suas estruturas 

conceituais, dando surgimento a outros campos de saberes científicos, tecnológicos, 

estéticos etc., o que demanda tempo e capacidade perceptiva, ou ainda acuidade 

interpretativa do sujeito-observador.  

Grosso modo, todo e qualquer conhecimento, independentemente dos nomes e 

categorizações que sirvam para descreve-los, especificá-los ou diferencia-los uns dos 

outros: ciência, tecnologia, arte ou outras formas culturais da expressividade humana 

(cultura popular, cultura de massas, cultura midiática, cibercultura, folclore, música, 

dança etc), corresponde a mediações, sendo que quando tal conhecimento é 

transformado em algo diferente pela mente humana, cria-se um outro contexto 

mediativo. Em outras palavras, quando o sujeito percebe o potencial criador e a 

engenhosidade humana que está por trás daquele determinado conhecimento produzido 

por alguém, ele está exercendo suas habilidades cognitivas ao mesmo tempo em que 

está desenvolvendo processos mediativos, desencadeados pela sua percepção humana 

particular, ou seja, seus filtros interpretativos singulares. 

Digamos que o engenho humano se realiza continuamente como fruto de 

mediações. Foi assim que se criou toda a cultura humana ao longo do tempo e, é assim 

que ela também se recria constantemente por meio de inúmeras mediações humanas, 

pois não há criação humana sem mediação. A existência do mundo da cultura só se 

tornou possível graças à habilidade humana de se construir mediações, ao se observar 

atentamente os fenômenos e comportamentos que se realizam na natureza, bem como os 

fenômenos e comportamentos que se realizam na cultura, que já é em si mediação entre 

mediações.   

A partir desta ótica, o homem foi capaz de construir mediações entre a natureza do 

mundo e a cultura do mundo, desenvolvendo diferentes contextos mediativos da 

realidade apreendida ou percebida, avançando no emprego de construções simbólicas ou 

interpretações humanas. A arte, por exemplo, enquanto espírito humano inquietante, 

provocativo e conturbador de ordens preestabelecidas e impostas, constrói mediações 

singulares que correspondem ao modo perceptivo de como o artista vê e senti o seu 

mundo vivencial interno e externo, em constante harmonia ou em atrito com ele.   
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2.4   Da Cultura das Mídias à Cultura dos Meios 

Segundo Santaella (2003, p. 79), a cultura de massas teve origem no jornal, no 

telégrafo e na fotografia, acentuando-se com o aparecimento do cinema, conceituado 

para atender a uma recepção de caráter coletivo. No entanto, teria sido a televisão o 

dispositivo responsável pela propagação da idéia de cultura de massas (mass media), já 

que ela tornou possível o desenvolvimento do consumo de massas, assim como também 

a psicologia de massas, tornando-os seus conteúdos mais explícitos de oferta 

massificada. 

Caracteristicamente, a televisão é um meio de comunicação unidirecional, ou, 

melhor dizendo, um meio de difusão, que só apresenta um único sentido de direção 

comunicacional, no sentido do seu receptor. Salienta-se que por conta deste nível de 

distribuição unidirecional, o homem da cultura de massas tornou-se acentuadamente 

homogeneizado e despersonalizado, uma vez que a estrutura hierárquica e mosaica de 

veiculação de produtos e serviços dos mais variados conteúdos tende a transformá-lo em 

receptor passivo.  

Em certo aspecto, “a produção e distribuição de massa são obrigadas a 

centralizar os meios” (idem, p. 79). E isto remete “à publicação de um livro, da difusão 

de uma emissão de televisão, da produção de um disco, de toda ação criadora que 

tenha necessidade de meios eficientes para atingir a massa” (idem, p. 79-80). 

Neste contexto, percebe-se como cada meio de comunicação de massas centraliza 

em si as suas atividades de produção, operando de modo independente de outros meios 

de cultura de massas. No entanto, este modo de recepção e especialização de produtos 

culturais próprios começa a sofrer impactos a partir das duas últimas décadas do século 

XX. Mas já nos anos 70, segundo Santaella, inicia-se uma convivência maior entre 

múltiplas mídias com a televisão: máquinas de xerox, fax, videocassete, videogames, 

TV a cabo etc. 

Tais processos comunicacionais foram designados pela pensadora como “cultura 

de mídias”, em que a massificação começa ser substituída pela segmentação plural de 

equipamentos e produtos midiáticos que apresentam outra lógica comunicacional de 

relação com seus consumidores.  
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Isto também comprova, segundo seu ponto de vista, como a mudança 

paradigmática de uma era cultural para outra raramente é linear, uma vez que os meios 

culturais tendem a conviver uns com os outros, até serem completamente absorvidos 

pelo público, não se sobrepondo, mas misturando-se uns aos outros, “criando tecidos 

culturais híbridos e cada vez mais densos” (idem, p. 81).  

 Já com a cultura digital, tal densidade de hibridizações se intensifica mais, uma 

vez que o processo de digitalização institui um nível de opacidade e embaralhamento 

conceitual em detrimento do seu dinamismo transformativo e convergente, próprio da 

natureza de produção e reprodução digital, o que contribui para a dissolução de muitos 

referenciais epistemológicos estruturantes.  

Digamos que a internet, por exemplo, é um meio híbrido em profusão, o que 

requer, por assim dizer, certo dinamismo de referenciais interpretativos, ou seja, certo 

nível de hibridismos conceituais para se tentar, de certo modo, inventariar as leituras 

possíveis que permeiam o imaginário cultural e antropológico no âmbito dos seus meios 

digitais multifacetáveis. 

2.5   Convergência de Mídias versus Convergência de Meios 

Convencionalmente, as mídias correspondem à materialidade dos suportes 

tecnológicos. Já, os meios, por outro lado, possuem diversas facetas conceituais, 

podendo representar muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive sendo aquilo que não o é, 

como, por exemplo, uma mediação. Lembrando-se de que uma mediação é um meio 

interpretativo, a princípio, de caráter duradouro, sendo que um meio só será uma 

mediação, dentro de certas condições conceituais, em que se realizam, efetivamente, 

construções simbólicas. 

Seguindo este raciocínio, a convergência de mídias se refere basicamente à 

transposição de suportes tecnológicos diversificados para um único meio tecnológico 

(meio midiático), que os redefine e os reconfigura continuamente. Este meio 

tecnológico ou mídia digital interativa atua como um vaso comunicante único (vaso 

comunicante digital) que passa a congregar os recursos de mídias tradicionais como: 

rádio, televisão, correio, telefone, cinema, quadrinhos, revistas, jornais etc, só que 

inteiramente remodelados pelos recursos de interatividade e interfacialidade, presentes 

no meio digital.  
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Neste caso, estamos nos referindo basicamente aos equipamentos e seus 

dispositivos de acoplamentos, associados conceitualmente à net (dimensão física da 

internet), tendo em vista ainda que as mídias que convergem são caracteristicamente 

analogias com as mídias anteriores, que se centralizavam em um único meio produtor e 

irradiador de conteúdos. No entanto, a mídia digital interativa embaralha esta percepção 

isolada, liquidificando as formas expressivas culturais acentuadamente marcadas por um 

único e determinado suporte constituinte de apoio conceitual.  

O que gera em si um paradoxo, uma vez que a mídia digital tanto congrega 

diversas mídias em um mesmo meio de comunicação, quanto as integra, conservando 

suas inumeráveis idiosincrassidades, sendo que o fato de ser um meio antropofágico de 

mídias, isto não lhe assegura uma unidade de pensamento como forma única e absoluta 

de compreensão do fenômeno midiático convergente.   

Já, por outro lado, a convergência de meios quer tratar da transposição dos meios 

expressivos, estéticos e culturais que se manifestam na web (dimensão abstrata da 

internet), criando expressões inusitadas e hibridizantes, como outros gêneros de livros, 

revistas, jornais, quadrinhos que se transformam e se distanciam cada vez mais dos 

meios com os quais comparativamente estariam associados com sua forma original. 

 Distintamente, conforme já salientado, a noção de mídia cristaliza-se em torno do 

conceito de suporte tecnológico, ao passo que a noção de meio perpassa tanto a 

materialidade do suporte midiático quanto a sua imaterialidade ou desmaterialização 

midiática contínua. Em outras palavras, o termo meio transita entre o material e o 

imaterial, o físico e o abstrato (conceitual), enquanto que o termo mídia se fixa em torno 

da questão do suporte material e seus agregados interfaciais.   

 

 

2.6   A Mídia Digital e Seus Meios 

Distintamente, o Orkut , o Second Life, o Blog e a Wikipedia  constituem-se em 

meios que dinamizam as necessidades de expressividade cultural na web. Tais meios 

provém da convergência entre meios expressivos anteriormente encontrados na cultura 
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humana, remodelados à luz das interfaces tecnológicas que possibilitaram outros modos 

elucidativos do conhecimento.  

O Orkut , por exemplo, como site de relacionamentos permite integrar uma série 

de recursos ao mesmo tempo: correio eletrônico, álbuns de fotografias, vídeos, vínculos 

hipertextuais, música etc., ao mesmo tempo em que permite o convívio de pessoas de 

um modo a distância, síncrono e assíncrono. No entanto, este meio comunicacional 

serve muitas vezes para conter gremiações, manifestos culturais, identidades culturais, 

protestos, círculo de amigos, redes de associações, álbuns de famílias etc. O que se 

percebe é que muitas vezes tal meio de comunicação embora inovador serve mais para 

acalentar ritos esquecidos, que se insurgem em outras formas expressivas manifestas, 

como as atualmente difundidas pelos meios digitais.    

Já o Second Life (Segunda Vida) cria a experiência de vida virtual em um espaço 

imersivo de realidade simulada ou de simulacro de realidades. Neste espaço ficcional, 

os participantes podem construir um personagem e viver sua vida imaginária com outros 

usuários que se passam por outros personagens virtuais, podendo-se casar, ter filhos, 

trabalhar, enriquecer, enfim, viver uma vida artificialmente construída no computador, 

em que todos têm a possibilidade de interpretar papéis distantes da vida real.   

O Blog, por sua vez, se convenciona como uma espécie de diário virtual 

interativo, em que o autor escreve publicamente suas idéias, reflexões, manifestações, 

gostos, hobbys, vida pessoal etc., tendo ainda a possibilidade de interagir com os 

participantes leitores. Portanto, não é um diário, nos termos convencionais, mas sim 

uma espécie de conceito híbrido que mistura características de um diário com 

características próprias de outros meios de comunicação digital, de comunicação 

irradiada e pública, perdendo o seu caráter íntimo confessional.  

No caso da Wikipedia , a princípio esta se convenciona como uma enciclopédia 

totalmente livre voltada ao trabalho coletivo virtual, sem fins lucrativos. Novamente, 

não é uma enciclopédia como conceituamos nos termos tradicionais, já que uma 

enciclopédia é realizada como uma obra fechada, construída por expertises e não como 

uma obra aberta, realizada por qualquer indivíduo, em qualquer parte do planeta, muito 

menos coletivamente, a muitas mãos, sem créditos autorais claramente identificáveis, 

feita virtualmente. O que novamente abala a aura hipotética do meio original.   
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Didaticamente, tais meios podem ser comparados em analogia com outros meios 

expressivos já consagrados na cultura, do ponto de vista de uso e circulação, contudo, 

tais analogias não conseguem refletir mais o papel agregador e interfacial, presente já 

nestes meios e mídias digitais. Fato é que a convergência digital desconstrói 

inteiramente certos pressupostos atrelados a gêneros específicos dos meios 

convencionais de comunicação, tais como: livros, jornais, revistas, discos musicais, 

vídeos, diários, murais, quadros de avisos etc. 

Assim, um livro digital não é apenas um livro quando passa a ser concebido a 

partir de elementos interfaciais dinâmicos de hipertextos e multimídia. Será apenas um 

livro, do ponto de vista convencional, se os meios expressivos digitais tiverem sido 

subtilizados durante sua implementação, como no caso de um livro impresso 

inteiramente digitalizado para ser lido na tela, conservando todo o seu aspecto de design 

editorial, originalmente empregado.  

No entanto, se o criador do livro for dotado de uma certa acuidade digital, que lhe 

permita ser suficientemente capaz para ler e interpretar o nível de refinamento 

conceitual presente nestes meios, tendo em vista as suas características interfaciais e 

intermediais complexas. Ele terá aí sim as possibilidades de construir uma inter-relação 

medial entre a mídia originalmente empregada, com os seus meios expressivos próprios 

e; a mídia digital com seus meios de expressão hipertextuais, interconectivos e 

interativos.  

2.7   Dos Meios de Leitura à Leitura dos Meios 

Para Marcel Proust, a literatura simboliza um grande instrumento ótico de 

interpretação da realidade do mundo e da complexidade da vida humana. Cecília 

Meirelles, por sua vez, defende a tese de que “literatura não é passatempo, é nutrição”, 

tendo em vista todo o preconceito que se instaurou ao longo do tempo em relação ao 

gosto pela leitura de livros literários e poéticos, bem como a importância da leitura para 

a formação cultural como um todo.  

Neste ponto, os dois escritores levantam questões significativas no entendimento 

de como o papel da leitura muda a nossa forma de ver a realidade em seu sentido mais 

complexo, mas também de como o lirismo poético é um meio mágico de captar 

detalhes, minuciosidades, pequenos gestos humanos, dores, angústias, indignações, 
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perplexidades, amorosidades, enfim, gama de sentimentos e sensações re-configurados 

pelo filtro interpretativo da sensibilidade humana.  

Pois, deste modo, o espírito humano torna-se capaz de transfigurar formas 

expressivas de todos os conhecimentos culturais, que, em certa medida, representam 

meios de leitura, quer seja do mundo da natureza, quer seja, do mundo da cultura.  

As Ciências da Vida e da Natureza conjugam-se como os meios de leitura da 

natureza da vida e da natureza da natureza, ao passo que as Humanidades (ou Ciências 

da Cultura) prestam-se a meios de leitura da produção humana (da própria cultura). 

Dentro deste campo de visão, as Ciências das Humanidades e da Cultura tem-se 

prestado ao papel de realizar a leitura dos meios, quer seja dos meios científicos e 

tecnológicos quer seja dos próprios meios de expressividade da cultura humana em 

geral.  

Pierre Lévy (1993) acentua que o vídeo, a televisão, o rádio, o computador e a 

internet, por exemplo, são tecnologias intelectuais, pois tornam possível, segundo ele, 

re-elaborar os processos cognitivos, interferindo nas formas perceptivas de pensar, 

sentir e interagir com o mundo e a natureza ao nosso redor. No entanto, tais meios só 

são capazes de realizar tais efeitos em detrimento da diversidade de produtos culturais 

que contém e irradiam maciçamente, assim como os gêneros expressivos de tais 

produtos culturais é que dimensionam idiossincraticamente as possibilidades 

interpretativas que compõem fragmentos de simulacros da realidade interpretada 

contida neles.  

Dentro desta ótica, é a realização efetiva das múltiplas variedades da 

expressividade humana que representa substancialmente instrumentos óticos, máquinas 

semióticas (Santaella) ou tecnologias intelectuais (Lévy) do que os meios em si. Pelos 

meios é que se desenvolvem as estratégias de pensamento e da incorporação da 

expressividade humana que dão o real sentido a eles.  Mas é a cultura que, de fato, 

transfigura o valor de uso dos meios, impregnando-os de outras estratégias, de outros 

modos de pensar, olhar e sentir por meio deles.  

Cabe então à cultura o papel de preencher os meios tecnológicos não só com 

conteúdos, mas também com redes de significações. A literatura, a poesia, as artes 

plásticas, e as ciências em geral são meios de leitura para se realizar intrinsecamente a 
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leitura dos meios. Da literatura, por exemplo, ecoou o folhetim, que originalmente era 

publicado seqüencialmente em capítulos, por meio de jornais da época. Posteriormente, 

tais capítulos foram organizados na forma de livros. Mais tarde, o gênero folhetim deu 

origem às primeiras novelas radiofônicas, em seguida, às séries de ações exibidas 

durante o período do cinema clássico, e às séries, minisséries e telenovelas de tv. 

Deste modo, percebe-se como a criação humana redimensiona e transforma 

incessantemente os vários meios de comunicação existentes, num processo de recriação 

de formas expressivas que reinterpretam tais meios, promovendo neles uma releitura de 

realidades interpretativas, a partir do próprio processo de relê-los enquanto meios 

potencialmente expressivos de tessituras e fragmentos culturais do cotidiano.   

Mas a leitura dos meios não diz respeito apenas ao modo como tais meios se 

adaptam para caracterizar outros modos de sensibilidade e expressões da cultura 

humana, ou como eles passam por inúmeras mediações estéticas até finalmente adquirir 

status de autonomia cultural e midiática, como aconteceu com a fotografia em relação à 

pintura de auto-retrato, e, posteriormente, o cinema em relação à fotografia, antes 

designado como fotografia em movimento, por exemplo. A leitura dos meios é, 

sobretudo a leitura fenomenológica que caracteriza a dimensão de emprego dos meios 

de leitura para determinados fins éticos, estéticos, políticos e pedagógicos.   

Conforme salienta Freire (2006): 

Não basta saber ler mecanicamente que Eva viu a uva. É necessário 

compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem 

trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho. Os defensores da 

neutralidade da alfabetização não mentem quando dizem que a clarificação da 

realidade simultaneamente com educação é um ato político. Falseiam, porém 

quando negam o mesmo caráter político à ocultação que fazem da realidade. 

Deste modo, ele mostra-se, imensamente, preocupado com as formas de falsear e 

desestimular a noção de consciência crítica, política e histórica durante o processo de 

aprendizagem da leitura. A leitura neutra, apontada por ele, mascara e encobre a 

percepção da intencionalidade de fatos e acontecimentos que interconectam elementos 

que favorecem a prática educativa como emancipação humana. Ou, melhor dizendo, 

como meio de transformação da realidade do sujeito leitor que ao ler, não lê só a palavra 
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escrita contida no suporte impresso do papel, mas lê o mundo para muito além disto, 

com imenso espanto, inquietação, indignação e sensibilidade humana.  

Tal atitude de leitura fenomenológica do mundo é que transfigura o papel dos 

meios de meros modos de acesso a diferentes realidades culturais, para principalmente 

modos de conhecimentos do próprio conhecimento, ecologizando idéias, atitudes e 

percepções, no que Guattari  (2005) expõe: 

O que está em questão é a maneira de viver daqui em diante sobre esse 

planeta, no contexto da aceleração das mutações técnico-científicas e do 

considerável crescimento demográfico. Em função do contínuo 

desenvolvimento do trabalho maquínico redobrado pela revolução 

informática, as forças produtivas vão tornar disponíveis uma quantidade cada 

vez maior do tempo de atividade humana potencial Mas com que finalidade? A 

do desemprego, da marginalidade opressiva, da solidão, da ociosidade, da 

angústia, da neurose, ou a da cultura, da criação, da pesquisa, da reinvenção 

do meio ambiente, do enriquecimento dos modos de vida e de sensibilidade? 

Deste modo, o pensador reflete intensamente sobre a intencionalidade dos 

recursos tecnológicos, tendo em vista, que, para ele, estes se deviam a servir ao homem 

para que ele pudesse viver melhor e não para continuar a oprimi-lo, enquanto meios de 

poder autoritário, mas sim como modos de favorecer a vida e a sensibilidade humanas.  

Não obstante, a literatura e a poesia não podem ser vista como meros 

passatempos, e sim como campos perceptivos e sensíveis de realidades complexas, em 

que entram em cena modos subjetivos e singulares de interpretabilidade. Por isso, 

devem ser respeitadas também como modos de observação de fenômenos naturais e 

culturais, contudo, capazes de denotar um olhar sensível que desmonta e desestabiliza a 

factualidade aridamente observável por meio do senso objetivo e, muitas vezes 

redutível, que provém da cultura científica cartesiana e fragmentária dos saberes.   

Deste modo, as ciências da natureza e da vida criaram meios de observação 

objetiva, ao passo que as ciências da cultura e da humanidade se diferenciam delas por 

inserirem a estes meios objetivos, meios de observação sensível, como a literatura, a 

poesia, música, cinema, teatro etc. 
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Mas as mediações humanas são também modos de se explicar os meios pelos 

quais se manifestam, se realizam, ou acontecem as múltiplas formas de criações 

humanas, espelhadas nas representações que abrangem os campos das ciências, artes, 

tecnologias, culturas populares etc. Ilustra, pois, um momento singular, especial e 

mágico no qual a expressividade humana leva a caminhos interpretativos inusitados de 

reflexão apurada, meditação profunda e alternância perceptiva.     
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  II II II   

DDAA  TTEEOORRII AA  DDAA  MM EEDDII AAÇÇÃÃOO::   DDII MM EENNSSÕÕEESS  

HHUUMM AANNAASS  
  
  
  
  
  

Borboleta

A maior riqueza do homem é sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito. 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre  

portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que 

compra pão às seis da tarde, que vai lá fora, 

que aponta lápis, que vê a uva etc etc. 

Perdoai. 

Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

 

Manoel de Barros 

In: “Retrato do artista quando coisa” 
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este capítulo é caracterizada a teoria da mediação a partir de suas 

dimensões humanas, tendo em vista os vários modos que o ser humano 

utiliza no seu ato de interpretar o mundo e se relacionar com ele, 

inventando diversos meios interpretativos, re-interpretativos e meta-

interpretativos. O que denota um círculo crescente de expressões de linguagens e 

metalinguagens, fruto da interação contínua entre processos cognitivos e 

metacognitivos; meios sensórios e sentidos perceptuais; sensações e sentimentos 

humanos, elementos estes responsáveis por configurar e re-configurar a cultura humana 

interminável do conhecimento.  

Segundo Marcondes Filho (1997, p. 266), “toda a relação do homem com seu 

mundo se dá por mediação, ocorra ela no plano abstrato-intelectivo ou material-

concreto dos instrumentos criados”, sendo que a técnica, neste contexto, passa a ser 

vista como “veículo, através do qual o homem se vincula ao mundo, apropriando-o ou 

manipulando-o”.  

Etimologicamente, a palavra mediação provém do termo latim mediatio, 

referindo-se a um ponto eqüidistante entre dois pontos opostos, podendo também 

significar interposição, intermediação, intervenção, inter-relação ou dialogicidade. Tal 

abrangência conceitual permite a extrapolação interpretativa entre o campo da 

materialidade e o da imaterialidade das coisas, ou seja, entre o campo dos artefatos 

humanos e dos processos mentais.  

Mas também pressupõe os processos contínuos entre materialidades produtoras de 

novas materialidades possíveis e, imaterialidades consubstanciadoras de novas 

reconfigurações imateriais. Numa espécie de convocalidade interfacial entre 

conhecedor, conhecimento e seus meios de acesso às realidades perceptivas do mundo. 

Neste contexto, se realiza, no capítulo, primeiramente, uma indagação entre como 

se articula o conhecimento que obtemos do mundo com o mundo que se abre a partir 

deste novo conhecimento de acesso a outras realidades até então supostamente 

desconhecidas. 

Para, em seguida, tentar-se estabelecer alguns dos possíveis níveis de relações 

com a realidade do mundo, pelas mediações que provém do processo de cognição 

humana, da consciência da complexidade de si e do mundo, da multifacetalidade da 

N 
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inteligência, do agenciamento do campo dos sentidos, das linguagens, tecnologias que 

codificam o mundo apreendido, das imagens e metáforas de acesso a realidades plurais.   

3.1  Do Conhecimento do Mundo ao Mundo do Conhecimento 

Em seus argumentos teóricos, Snow (1995) enuncia que o mundo do 

conhecimento científico está tradicionalmente dividido entre duas culturas: a primeira 

cultura se refere ao mundo dos literatos, também definido como humanistas ou clássicos 

e, a segunda é representada pelos cientistas propriamente ditos.  

De um ponto de vista conceitual, Snow percebeu como os dois mundos de 

conhecimentos distintos não se comunicavam, pois não tinham interesse em comum de 

partilhar e conceber conhecimentos inter-relacionais e, que, bem ao contrário disso, se 

hostilizavam, se ridicularizam, tendo desprezo mútuo um pelo outro.  

Neste aspecto, tal percepção distintiva foi responsável tanto por fragmentar o 

conhecimento do mundo como por mutilar o olhar sobre o mundo do conhecimento. O 

que implicou, por sua vez, num circuito vicioso do olhar que passa a não ver mais além 

do factual e previsível no campo do conhecimento, tendo em vista que os meios 

observacionais de leitura e interpretação tornam-se instrumentos doravante empregados 

para desempenhar funções meramente especializadas, objetivando a fundamentação 

teórico-empírica de conceitos e visões que defendem a postura de cada mundo, em 

separado.   

Mas Snow não apenas verificou esta cisão entre os dois mundos do conhecimento, 

esforçando-se ainda, neste aspecto, o máximo possível para convencer o meio 

acadêmico sobre a necessidade de se estabelecer como pano de fundo interpretativo do 

conhecimento uma segunda leitura, como visão alternativa que pudesse livrar o mundo 

do conhecimento do seu contínuo empobrecimento de visões, em que pesava a crescente 

ignorância nas ciências e na cultura humanística. Em certo aspecto, a segunda leitura 

representa um passo importante no reconhecimento desta cisão conceitual existente 

entre mundo intelectual e científico.   

Para superar algumas das dificuldades de comunicação entre os dois campos de 

conhecimentos, Snow (1995, p. 95) defende a noção de que somente uma terceira 
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cultura teria condições de superar as dicotomias perceptivas que moldaram a 

mentalidade cultural que se resigna em aceitar o diálogo necessário entre as duas visões 

culturais de mundo e natureza.  

Neste contexto, ele ilustra como a consciência de um determinado conhecimento 

científico, especialmente, os estudos dedicados à Biologia Molecular, que revelam mais 

informações sobre a constituição da carne e dos ossos humanos e, os limites do nosso 

corpo, podem nos provocar sentimentos de esperanças e resignações, levando-nos a 

pensar introspectivamente sobre nós mesmos, no sentido de realizarmos conjecturas e 

repensarmos nossas intuições em relação à nossa natureza biológica, contrastando tais 

conhecimentos sensíveis e racionais com o conhecimento científico exato (idem, p. 

100). 

Mas, para ele (idem, p. 102), a terceira cultura não só seria a base conceitual 

dialógica entre os dois mundos de conhecimentos (humanos e científicos) com o intuito 

de nos lançarmos a conhecimentos interiorizados e meditativos. Conceitualmente, vai 

muito além disso, pois é um modo de nos sentirmos plenamente humanos, conscientes 

da necessidade de melhorarmos a nossa qualidade de vida e de, por fim, chegarmos ao 

sentido da condição social humana, do sentido de reconhecermos as necessidades e 

direitos dos outros.  

Seguindo esta linha de pensamento, sua argumentação parte do princípio de que 

mais importante do que reconhecer o papel fundamental das descobertas científicas, 

assim como empreender esforços na tentativa de desenvolver novos conhecimentos 

científicos, é se propor a compreender como tais descobertas podem nos ajudar a 

melhorar a condição social humana e, para isso, seria necessário que a revolução 

científica fosse disseminada por todo o mundo (idem, p. 103).  

Para Bronowski (1992, p. 322), existem duas diferenças entre uma obra de arte e 

um escrito científico. Na obra de arte, o pintor divide o mundo em pedaços, para 

recompô-lo, posteriormente, em uma mesma tela, sendo que deste modo torna-se 

possível acompanharmos o fluir dos seus pensamentos enquanto ele realiza o trabalho 

artístico. Já no caso do escrito científico, este possui certas deficiências nestes dois 

aspectos da arte, uma vez que é apenas analítico, ocultando o processo de pensamento 

por intermédio da linguagem impessoal. 
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Neste contexto, Bronowski lembra o caso de Niels Bohr, um dos precursores da 

Física Moderna, que segundo ele, conseguia possuir engenhosamente estas duas 

características artísticas: 

Nunca tinha respostas prontas. Suas aulas eram sempre iniciadas pela frase 

introdutória: “Cada sentença minha deve ser interpretada por vocês não como 

uma afirmativa, mas, sim, como uma pergunta”. Seu questionamento era 

dirigido à estrutura do mundo, e aqueles que com ele trabalhavam, moços ou 

velhos (ele ainda estava entrando em seus setenta anos), também estavam 

quebrando o mundo em pedaços, repensando-o e tornando a reconstruí-lo. 

Em certo aspecto, Bronowski chama a atenção para um tipo de pensamento que é 

tido como característico das ciências humanas, principalmente da arte, poesia, literatura 

e filosofia, que é o pensamento metafórico, indagativo, diferentemente, do pensamento 

racional e objetivo que se centra nas respostas às perguntas já definidas, anteriormente. 

O pensamento metafórico e poético não se atém à busca incessante de respostas, mas 

sim à formulação de questões da vida e do sentido da existência humana, o que acalenta 

um círculo interpretativo permanente. O que de certa forma, para Bronowski, 

enriqueceria o conhecimento científico, saindo da habitualidade convencional no modo 

de se pensar cientificamente. 

Ainda para Bronowski, dentro do campo da Física, modelos científicos só 

pretendem mostrar, por meio de analogias, como é feita a constituição da matéria.  Em 

outras palavras, para ele, esta é a forma de raciocinar das ciências, por intermédio de 

analogias, que são, em certa medida, construtos metafóricos objetivados. Neste aspecto, 

ele então acrescenta (idem, p. 340): 

A escalada do homem se constrói numa sucessão de sínteses cada vez mais 

ricas, mas cada degrau representa um esforço de análise: de análise mais 

profunda, mundos dentro de mundos. Ao ser mostrada a divisibilidade do 

átomo, restava um centro indivisível, o núcleo. Mas, por volta de 1930 

constatou-se que esse modelo precisava ser revisto. No centro do átomo, o 

núcleo tampouco representava o fragmento último da realidade. 

De modo que, segundo ele, o que a ciência basicamente realiza é acomodar 

sistemas interpretativos novos dentro dos já preexistentes, como forma de ampliar o 
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conhecimento da natureza, a partir das regularidades que são construtos abstratos e 

irreais, criadas pelos cientistas para desenvolver relações lógicas consistentes em 

relação aos fenômenos naturais, como num encaixe contínuo de peças idealizadas 

dentro do contexto incomensurável da natureza.    

3.2 Cognição e Mediações 

Quando Assmann (1999) nos indaga a respeito da plasticidade neuronal do 

cérebro/mente humanos, está, na verdade, salientando conhecimentos matemáticos e 

estéticos implicados no modo de se perceber como o binômio cérebro/mente constrói 

sua realidade perceptiva, como caminhos e processos mediativos não previstos na esfera 

da racionalidade interpretativa dominante.   

Em certa medida, o desenvolvimento das redes neurais artificiais, com suas 

fórmulas, técnicas e softwares, condiz mais como uma visão matemática 

(computacional) do cérebro, em que o comportamento neuronal é representado por 

pesos e medidas que quantificam redes de conexões que podem ser relacionadas ao 

contexto prático-empírico de comportamentos e fenômenos da natureza e, da cultura 

humana. Ao passo que a plasticidade neuronal das conexões sinápticas biológicas, com 

seus itinerários conectivos mais livres, abertos e aleatórios, pode ser traduzida, sob certo 

aspecto, como parte de uma visão estética do cérebro, que se realiza substancialmente 

como fruto da interação contínua simbiótica e indeterminada, entre elementos do 

cognitivo e do afetivo.  

Mas a matemática também não deixa de ser uma espécie de estética da 

racionalidade ou da racionalização, quando procura investigar os meios pelos quais 

torna-se possível a representação objetiva da realidade em campos de relações 

complexas, por intermédio de conjuntos, álgebras, cálculos, sentenças matemáticas, 

lógicas argumentativas, equações e inequações. E não há como não considerar que um 

nível de sensibilidade não seja responsável pelo pulsar do processo criativo deste nível 

de racionalização, implicando em novos contextos neuronais emergentes.    

Isto significa que a sensibilidade humana é capaz de criar internamente no cérebro 

certos contextos cognitivos imprevistos, indeterminados e, que não se condicionam 

meramente ao campo da percepção racional e objetiva da realidade, mas que se nutrem 

de uma sensorialidade intensa do sujeito cognoscente, em que o ato de aprender 



 123  

acontece como mixagem de todos os sentidos com os quais sensoriamos corporalmente 

o mundo em que estamos inseridos.    

Deste modo, falarmos em epistemologia da leitura implica também no ato de ler 

os valores do mundo no qual nos fazemos presentes. Mas ler valores não significa 

somente interpretá-los textualmente, nem mesmo sequer reproduzi-los em várias formas 

expressivas da cultura humana. A epistemologia da leitura radicaliza a leitura para um 

contexto amplamente aberto de interpretação e mediado por diferentes meios 

interpretativos contemporâneos interconectáveis, representados tanto por aparatos 

tecnológicos como por recursos cognitivos, numa imersão simbiótica interconectável.  

Neste aspecto, cria-se a atmosfera propícia para inter-relacionar 

indissociavelmente mediações já sedimentadas como a produção de meios emergentes, 

entendendo-se mediações, neste caso, como certas potencialidades pré-cristalizadas na 

cultura e na linguagem, criadas por intermédio dos elementos perceptivos oriundos da 

inteligência humana, ao passo que os meios operariam como referenciais elucidativos 

mais plásticos, polimorfos e transientes.  

Contemporaneamente, há cada vez mais um processo de hibridização entre meios 

e mediações, ou seja, novos meios interpretativos são agenciados para dar conta da 

complexidade do conhecimento humano em constante transformação paradigmática, 

sendo que novas mediações decorrem destes processos de construção tanto dos saberes 

humanos como das formas atualizáveis que o interpelam interpretativamente.  

Hipertextualidade, conectividade e transversalidade não são somente elementos 

que representam a tentativa atualizada de se rearticular saberes perceptivamente 

compartimentados pelo transcorrer da história da cultura humana, correspondem 

sobretudo a características neurobiológicas do cérebro humano na tentativa de criar e 

recompor sinapses neuronais, o que prescinde do fato de que a dinâmica do 

conhecimento precisa se adaptar mais adequadamente à dinâmica da vida e, isto 

pressupõe a dinâmica plástica do cérebro/mente inserida, neste contexto, também. A 

vida constantemente se redimensiona, se adapta e, o mesmo deve se configurar à 

dimensão do conhecimento humano em geral, dentro destes pressupostos 

intercognitivos.  
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Deste modo, a epistemologia da leitura compreenderia então a necessidade de 

ecologização de idéias e valores, ou seja, dentro de um modo perceptivo transversal 

radicalizado, por meio de uma visão auto-eco-produtora da natureza da vida e da 

natureza do conhecimento, segundo preceitos morinianos, de modo a compreender que 

meios interpretativos inadequados da realidade reproduzem mediações deformadoras 

desta mesma realidade, o que também, por princípio, remeteria à deformação do 

conhecimento, pensamento e valores humanos implicados, causando inevitavelmente 

uma cegueira de visão perceptiva. 

Não obstante, outro ponto de articulação conceitual decorrente, ao se inventariar 

um novo campo, por assim dizer, epistemológico da leitura estaria relacionado à 

possibilidade de interpenetração ou convivialidade entre valores culturais e 

educacionais, cujos sentidos ético-estéticos pudessem ser visto a partir de um fundo 

pedagógico da vida e, enquanto processos mediativos e mediatizados, ou ainda 

remediatizados na inter-relação vida e conhecimento.  

Se para Del Nero (1997), a ética é um pressuposto biológico e não social, 

proveniente da cultura; do mesmo modo para Assmann, a solidariedade o é também, e, 

sendo assim, ler valores, de um ponto de vista neurobiológico-ecológico decorre então 

da necessidade de um paradigma cooperativo (ASSMANN, 2000), o que remete, de 

certo modo, ao contexto cooperativo do próprio processo que opera internamente no 

cérebro e mente, na origem e criação das conexões sinápticas.  

Esta cooperação neuronal pode ser entendida, grosso modo, também, como a base 

constitutiva de todas as formas de conhecimento produzidas pelo ser humano. Ou seja, 

interações, cooperações e interfaces que operam em todos os campos elucidativos do 

conhecimento em geral, uma vez que do mesmo modo que o cérebro e mente humanos, 

todo processo de construção de conhecimento é um sistema adaptativo complexo e, 

sendo assim, a plasticidade cerebral também aponta para uma elasticidade dos mundos 

do sentido.  

Dentro dessa concepção de ética e solidariedade biológica, podemos refletir então 

sobre outros atos aprendentes mais fecundantes para a vida social, entendendo-se que 

“nosso mundo do conhecimento deve ser um mundo no qual caibam muitos outros 

mundos de conhecimentos diferentes” (ASSMANN, 2000, p. 254). 
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Mas a inter-relação entre ética e biologia que Del Nero (1997) propõe, em seus 

estudos, elucida ainda fortemente uma conotação ao mesmo tempo de ordem filológica 

(evolução do indivíduo) e de ordem ontológica (evolução da espécie humana).  

O que lembra, em certo aspecto, uma clara dialogia desta ótica com a articulação 

do pensamento de Piaget e Vygotsky, sob um ponto de vista teoricamente indissociável, 

no tocante aos estudos das ciências cognitivas, em que o componente individual 

interage constantemente com o componente social, determinando outro campo de 

acuidade e formação de conhecimentos.  Piaget, por exemplo, enfatiza a idéia do 

inatismo, ou seja, o ser humano já nasce pronto com seu potencial de cérebro e mente 

predeterminado. Vigotski, por sua vez, acredita que o meio social é fundamental no 

desenvolvimento do indivíduo, sendo suas potencialidades definidas a partir da sua 

interação social com o meio em que vive.  

No entanto, quando Del Nero se refere à ética, ele tenta salientar que sua natureza 

não é somente social, ou seja, não é só a cultura que tem o papel de definir a natureza 

ética do convívio humano. Em outras palavras, a ética tem uma natureza de caráter 

biológico, pois, existe circunstancialmente uma ética de sobrevivência da espécie 

humana, a qual muitas vezes é desprezada, distorcida e fragmentada a partir de 

percepções deformadoras do sentido da natureza da espécie humana.  

Estas deformações perceptivas, ele descreve como sintomas patológicos que 

trazem sérios danos à verdadeira visão da complexidade humana. E estes sintomas 

patológicos seriam fruto também de uma deformação de certos valores humanos, cuja 

sociedade contemporânea tem se destacado por substituir cada vez mais por valores 

efêmeros, que alienam o ser humano das questões fundamentais do que é a vida humana 

ou humanizada em sociedade.  

Dentro desta acepção, valores tais como: o excesso de individualismo, o 

consumismo, o uso desenfreado de drogas, a distorção entre o interesse público e 

privado, alta competitividade, culto à violência, deformação dos direitos e deveres 

humanos, enfim todos estes elementos, entre outros, reproduziriam, em certa medida, 

uma alienação de certos princípios básicos que regeriam o funcionamento saudável da 

mente e do cérebro. Deste modo, há valores humanos que fazem mal à mente e, que 

podem até causar danos irreparáveis à mente e ao cérebro humanos, produzindo 
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processos de desregulagem cerebral. Já se sabe, por exemplo, que o excesso de carga 

cognitiva causa estresse informacional, uma vez que o cérebro humano tem seus limites 

para absorver grandes quantidades de informação.  

Outro ponto importante é que a natureza cerebral desenvolve sua percepção 

cognitiva a partir de inter-relações conceituais. Desta forma, expor o cérebro a um 

excesso de informação fragmentada acarreta graves danos à sua percepção natural como 

órgão de aprendizagem, provocando também uma série de processos de desregulagens 

cerebrais.  

Para Del Nero, em alguns casos, a recuperação do fator de regulagem do cérebro 

só pode ser realizada a partir de um sério e contínuo tratamento psiquiátrico. Dentro 

desta visão, podemos certamente lembrar aquela velha analogia que Montaigne 

estabelece entre uma cabeça cheia e uma cabeça bem-feita, propondo que o grande 

desafio humano é, sem dúvida, a formação educacional no sentido de se prover ao 

indivíduo elementos de compreensão do mundo que evitem a sua fragmentação 

perceptiva, a qual pode vir a culminar obviamente também em sua deformação mental 

ou no processo de desregulagem contínua. 

Em certo aspecto, a inter-relação entre ética e biologia pode ser claramente 

comparada também à inter-relação entre conhecimento e biologia, da qual advém o 

conceito de Biologia Cognitiva, proposto pelos neurocientistas chilenos Maturana e 

Varela, que concebe a linguagem como um campo de percepção dos seres vivos em 

detrimento da sua natureza biológica e, em relação ao meio ambiente em que estão 

permanentemente imersos, estabelecendo vínculos conceituais entre fenomenologia e 

cognitivismo para se compreender as tensões existentes entre corpo-mundo e corpo-

mente (corporeidade).  

A propósito disso, Morin enuncia particularmente esta visão a partir do seu 

conceito de ecologia do conhecimento, pelo qual ele reforça a idéia de que precisamos 

“ecologizar as nossas idéias e pensamentos”, pois conhecimento não se constrói entre 

quatro paredes, mas sim no meio com o qual se interage, de modo a se nutrir a 

percepção, de modo contínuo.  

Epistemologicamente, Morin articula também seu conceito de ecologia do 

conhecimento ao de ecologia da mente (Gregory Bateson e Félix Guattari), entendendo 
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que conhecimento fragmentado deforma a mente, uma vez que deforma igualmente a 

natureza da produção do conhecimento que tem de ser vista também como a reprodução 

da própria teia da vida na natureza. Em outras palavras, não se pode dissociar a natureza 

do conhecimento do conhecimento da natureza, já que o elemento de complexidade se 

manifesta nas duas visões. Ao deformar-se um dos campos de visão acaba-se 

conseqüentemente por se deformar também o outro campo, o que, para Morin, são 

indissociáveis, assim como a natureza do cérebro e mente para Del Nero. 

Por esta razão, um dos conceitos fundamentais dentro do campo de indagações 

propostas pelas ciências cognitivas na atualidade diz respeito à natureza cooperativa 

entre os neurônios, quando estes criam conexões sinápticas mais duradouras. A 

plasticidade neuronal é uma propriedade dinâmica dos processos neuronais, a qual 

permite fenômenos de compensação entre várias áreas do cérebro. Assim, quando uma 

ou mais áreas do cérebro são danificadas, outra ou ainda outras áreas assumem o seu 

papel parcialmente ou totalmente, substituindo as funções requeridas. A plasticidade 

neuronal reforça a idéia de uma ética biológica que se estabelece na origem de formação 

do próprio binômio cérebro/mente do indivíduo, gerando fenômenos de compensação 

que podem ser vistos como processos cooperativos coletivizantes. Sendo que, 

conceitualmente, o uso inovador e criativo do cérebro/mente promove a emergência de 

novos estados neuronais repotencializadores, que passam a figurar como propriedades 

cerebrais recém adquiridas (QUADROS, p. 2001).  

Segundo Assmann, este grau de cooperação neuronal pode ser também visto como 

uma imagem elucidativa de ação solidária existente entre os vários neurônios, e que é 

responsável por manter a funcionalidade cerebral. Por isso, ele adverte, 

indagativamente: “Será que não chegou a hora de entender que a própria saúde do 

nosso cérebro exige que nossa maneira de aprender e de pensar contenha sempre uma 

forte dimensão solidária?” (2000, p. 253-4).  

Conclusivamente, a plasticidade neuronal é um forte indício de que valores 

fundamentais, como a solidariedade, não estão traduzidos somente no convívio social 

humano, mas são reflexos de uma ética biológica de sobrevivência que está na origem 

da natureza da sobrevivência da espécie humana, e que, para Del Nero, isto precisa ser 

entendido de modo com que a saúde do cérebro/mente possa ser doravante mantida e, 

significativamente resgatada.  
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Além disso, também a flexibilidade de visões interpretativas condiz mais com a 

natureza de organização estrutural do cérebro/mente, levando-se a crer que aceitar 

mudanças paradigmáticas é claramente um sinal de cérebros e mentes saudáveis. Desta 

maneira, paradigmas multidimensionais e cooperativos expressam melhor a natureza 

plástica do comportamento cerebral, assim como a transição da visão sistêmica 

(paradigma sistêmico) para a visão ecológica (paradigma ecológico) expressaria melhor 

adequação ao conceito de complexidade e complexificação das inter-relações entre 

cérebro e mente no ser humano.  

Ou seja, seguindo esta linha de raciocínio, visões como multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e metadisciplinaridade, 

em contraposição à disciplinaridade, que dimensionam os vários modos de construir 

relações conceituais entre conhecimentos, esboçariam de modo mais natural as 

articulações internas que operam no órgão cerebral, mediante suas redes de conexões 

neuronais associadas às redes de conexões sociais e perceptivas do ser humano. 

3.3 Complexidade e Mediações 

Segundo Morin (2000, p. 57), o pensamento simplificador separava o objeto do 

meio com o qual ele se relacionava ou no qual estava naturalmente inserido. Ao invés 

de observar o objeto em seu meio natural, extraia-se tal objeto de seu ambiente, 

colocando-o em outro lugar, em um ambiente completamente artificial e alheio às inter-

relações subjacentes ao meio originalmente habitado por ele. 

Este ambiente criado em condições artificiais era o meio da experiência e da 

observação empírica, conseqüentemente, também, um meio de controle efetivo para os 

experimentos realizados em laboratórios fechados. Com base em tais experiências 

podia-se verificar, testar e manipular as variações de comportamento do objeto de forma 

a conhece-lo mais profundamente. 

Mas tal forma de acesso ao conhecimento mostrou-se insuficiente e limitada à 

medida que novos campos de saberes demandavam outros níveis de acuidade perceptiva 

cujas interações com o meio ambiente eram fundamentais para o avanço da estrutura do 

conhecimento.  
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 Neste contexto, a ótica do pensamento simplificante e meramente empirista, que 

se apoiava na dicotomia absoluta entre o objeto observado e o sujeito que o percebia e, 

o concebia, conceitualmente, passa a ser questionada frente à necessidade urgente de um 

princípio dialógico entre “o observador-conceituador e o objeto observado, concebido” 

(idem, p. 58).          

Em certa medida, a mediação se traduz pela capacidade humana indefinida de 

manipular, interagir, criar e recriar “formas de uso” assim como “uso de formas” do 

conhecimento produzido e, herdado culturalmente, num círculo interpretativo crescente. 

Este jogo lúdico indeterminado entre formas e usos do conhecimento só é possível em 

vista da complexidade dos sentidos de percepção humana, os quais propiciam o 

desenvolvimento de possibilidades intermináveis de interpretações simbólicas em 

relação a conhecimentos herdados, ensinados ou previamente sabidos.  Mas o homem 

não apenas cria conhecimentos, ele também desenvolve formas diferentes e complexas 

de interagir e se relacionar com tudo que produz, ou seja, complexifica as mediações 

(construções simbólicas) que ele próprio desenvolveu no intuito de definir a elas outros 

contextos de conceituações e abstrações, re-configurando continuamente as expressões 

culturais representativas de tais conhecimentos.  

Este nível de complexificação das formas de estruturação e reconfiguração dos 

saberes, realizadas por sucessivas mediações é que torna o ser humano uma espécie de 

eterno hermeneuta ou homo-hermeneuticus, um ente que configura a si próprio a 

condição de ser no mundo pela sua capacidade de inventariar modos de acesso ao 

conhecimento compreensivo de sua realidade frente a outras realidades atuais, históricas 

e projetáveis.         

Mas para Morin (2000, p. 38), complexidade se define como um modo peculiar da 

relação do homem com o mundo: 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando 

elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o 

econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e 

há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de 

conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes 

em si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. 
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Os desenvolvimentos próprios à nossa era planetária nos confrontam cada vez 

mais e de maneira cada vez mais inelutável com os desafios da complexidade. 

De modo que para ele, a complexidade seria uma espécie de desafio pedagógico 

do homem em relação à sua natureza e à natureza da vida em geral, em que o todo não 

se constitui apenas pelo conjunto amorfo das partes, mas, sim, uma articulação viva e 

dinamizada entre elas. 

Para Assmann (1999, p. 163), a complexidade torna-se um esforço necessário 

quando passamos a ter consciência de que vivemos em um mundo cada vez mais 

complexo e globalizado, em que se torna mais se perceber as conexões, bem como as 

causas e os efeitos de uma ação ou omissão prejudicial.  

Neste aspecto, ele ainda atesta que o aumento da complexidade da atividade 

profissional em uma economia de escalar global, ao manter-se fortemente certas 

concepções disciplinares, fragmentárias nos processos educacionais, sobretudo das 

ciências e da nossa forma de ver o mundo, isto nos leva à condição de enfraquecimento 

da responsabilidade, em que cada um assume o seu papel mediante o seu grau de 

especialização, enfraquecendo, igualmente o campo da solidariedade, uma vez que os 

indivíduos deixam de sentir os vínculos sociais com seus concidadãos no mundo.     

3.4 Inteligência e Mediações 

 Segundo Le Moigne (MORIN, 2000, p. 217), reconhecer o fenômeno da 

complexidade para compreende-la adequadamente requer apresentá-la de modo 

inteligível ao espírito humano conhecedor, por meio de uma inteligência capaz de 

abstrair tal conceito. O que não significa, de maneira alguma, eliminar ou ocultar a 

nossa consciência de complexidade inerente à natureza e à vida, lembrando-se de uma 

frase ontológica de Paul Valéry (1924) quando ele disse que “Nada é simples, nada é 

natural. - eis o fruto do conhecimento patológico”. Como também, um pensamento 

similar de Cahiers, quando ele, do mesmo modo, salienta: “Mas o nosso automatismo é 

a absorção do complexo e a ocultação do complexo. Por isso, complexo torna-se 

simples pela educação”.   

Em parte, isto nos leva à conclusão de como a nossa inabilidade cotidiana ao lidar 

com algo imperceptível e inacessível pelos nossos modos interpretativos convencionais 
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e inadequados, produz a necessidade de um controle patológico e efetivo em nosso 

espírito de compreensão, responsável por moldar a educação dos nossos sentidos 

perceptivos, doutrinados e domesticados barbaramente na busca de uma verdade 

aceitável mesmo que ilusória.      

Em face disso, Le Moigne (idem, p. 218) defende que para se pensar na noção de 

uma inteligência da complexidade é igualmente necessário considerar a complexidade 

própria da inteligência, em outras palavras, uma inteligência da complexidade demanda 

implicitamente uma complexidade desta mesma inteligência enquanto objeto científico 

e método de observação, respectivamente. Sendo que tal metáfora elucidativa torna 

possível ao sujeito conhecedor-intérprete (homo-hermeneuticus) no exercício consciente 

e familiar de tal inteligência ser capaz de reconhecer a sua complexidade, no tocante aos 

processos cognitivos e metacognitivos multi-interagentes implicados.  

Não obstante, a complexidade de um fenômeno exige uma inteligência com grau 

de acuidade similarmente complexo. O que denota uma espécie de círculo crescente de 

complexificação entre a complexidade do que se observa e o olhar do observador, isto é, 

a amplitude do fenômeno observado (complexidade da inteligência) requer 

necessariamente uma amplitude adequada do seu método de observação (inteligência da 

complexidade).  

Tal nível de reflexão não tem por objetivo criar um círculo vicioso sem qualquer 

logicidade, ao contrário disso, expõe, um meio interpretativo não calcado na noção 

positivista por excelência, ao instaurar outro aspecto perceptivo, ilustrado por D.R. 

Hofstander como “círculo estranho”.  O círculo estranho, segundo Lê Moigne (idem, p. 

218-219), abarca diversos paradoxos auto-referenciais banidos e evitados pela lógica 

clássica, como, por exemplo, a noção de como as complexidades que percebemos do 

mundo nos oprimem, com freqüência e, como nossas inteligências se mostram 

impotentes para interpreta-las, compreendê-las e, finalmente domina-las, ao sermos 

capazes de captar o seu sentido intrínseco geral.     

Já a complexidade da inteligência virtual estabelece modos distintos de olhares 

para cada fenômeno cultural interagente nos meios digitais. Neste sentido, vários 

nomes, conceitos ou mediações foram inventariados com o objetivo de elucidar o 

fenômeno da complexidade da inteligência humana mediada pelo processo crescente de 
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digitalização. Designações como inteligência coletiva (Pierre Lévy), inteligência 

conectiva (Derrick de Kerckhove) são algumas das abordagens conceituais que tentam 

interpretar, explicar e compreender como o processo da inteligência humana se 

redimensiona e se reinventa à luz dos preceitos convergentes da era de digitalização 

(QUADROS, 2001). 

Lévy (2000) define a inteligência coletiva como uma inteligência distribuída por 

toda parte, capaz de mobilizar competências humanas por diversos meios. Em certa 

medida, esta definição se espelha no conceito de computação ubíqua, que remete à 

capacidade de se distribuir recursos computacionais virtualmente. Conceitualmente, a 

inteligência coletiva se espelha em uma metáfora computacional para caracterizar a 

complexidade do incremento humano no tecnológico, ou para enunciar as formas 

humanas de definir finalidades sócio-cognitivas para os meios digitais. 

Já inteligência conectiva é um termo cunhado por Kerckhove, com o objetivo de 

caracterizar a particularidade do fenômeno conectivo das redes digitais em profusão, 

compreendendo a internet como uma grande mente coletiva, realizando conexões entre 

competências humanas, hardware e software (QUADROS, 2001).   

 Em certo aspecto, Kerckhove especifica o seu conceito ao fenômeno particular da 

digitalização, como processo de cognição distribuída em rede de conexões hipertextuais, 

ao passo que Lévy ilustra tal fenômeno, mas prefere vê-lo como extensão de um 

fenômeno de desenvolvimento humano, que tem origem nas primeiras formas de 

comunicação oral e verbal, no advento da linguagem e da escrita.   

De certo modo, pensar sempre foi para ser percebido como o sentido de estar 

vivo, já que a dinâmica da vida exige de nós, de modo recíproco, um pensamento 

igualmente dinâmico que rege a atmosfera da vida e seus efeitos provocadores e 

transformacionais em nós, como numa interação contínua entre meio externo (ambiente 

de movimentação corporal) e meio interno (processos mentais).  

Neste aspecto, muitas são as experiências e histórias lembradas por pensadores, 

intelectuais e artistas, de que jamais seria possível dissociar pensamento e vida, como 

no dilema equivocado que separa teoria da práxis, o qual fomenta até hoje certos clichês 

pedagógicos nas sucessivas alusões dicotômicas entre o “pensar sobre o pensar” e o 

“pensar sobre o fazer”.  
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Em certa medida, o pensar sobre o pensar tem sido ainda tratado como elemento 

coadjuvante circunstancial e indesejável em relação ao ato de “pensar sobre o fazer”, 

amplamente mais valorizado em diversos meios educacionais, uma vez que reproduz 

resultados práticos imediatos, embora por vezes desejosamente questionáveis. No 

entanto, convém atentar-se para o fato de que, embora muitas vezes, mesmo que 

aparentemente teoria e prática mostrem-se desconexas em determinado momento, tal 

circunstância poderá ser apenas provisória quando o olhar atento do observador 

transforma sua percepção para outro campo de visibilidade conceitual, com maior 

aderência interpretativa no que tange a novos enfoques de articulação entre teoria e 

prática, no campo pedagógico.   

Nietzsche, por exemplo, já alertava para a noção de que idéias brilhantes jamais 

poderiam prover simplesmente de um “pensamento sentado” e, que só o “pensamento 

andado”, característico do movimento ininterrupto da figura do “andarilho pensante” é 

que traria a emergência de idéias originais e percepções distintas, como um 

acontecimento que emana da associação entre as duas dinâmicas de ações entrelaçadas: 

o ato de pensar com o ato de se mover e se deslocar, em que, teoricamente, o 

pensamento tende a acompanhar o impulso do corpo em movimento, numa espécie de 

fusão entre o sensório e o cognitivo ou entre a expressão corporal e o pulsar criativo 

interior. 

Outro fato interessante a respeito disso, aconteceu, certa vez, com o escritor 

britânico James Joyce, durante as suas interrupções do trabalho intelectual em sua 

residência. Certa vez, Joyce estava no portão de sua casa, parado e refletindo, quando 

um vizinho lhe cumprimentou, dizendo: Descansando, Sr. Joyce? No que ele retrucou, 

afirmando: Não, trabalhando... Já outro dia, Joyce estava no jardim podando, quando o 

mesmo vizinho, passou novamente lhe dizendo: Trabalhando, Sr. Joyce? No que ele 

novamente discordou: Não, descansando... 

Didaticamente, esta imagem é bastante elucidativa para se observar como, em 

muitos casos, torna-se difícil se perceber ainda os elementos distintivos e correlatos 

entre trabalho intelectual e manual, pois o que é aparentemente visível nem sempre 

corresponde à realidade do fato visto, já que o entendimento de tal realidade exige uma 

acuidade sensível, capaz de captar atentamente “o que acontece” na cena observada.  



 134  

A mera aparência de simplicidade esconde a complexidade inerente ao processo 

desencadeado por elementos interagentes não identificáveis, bem como embaralha a 

percepção desatenta, de modo com que o visível não é mais esclarecedor de nada 

observado, mas, ao contrário disso, inibe o senso de acuidade desejável para interpretar 

“o que não se vê” mediante “o que se vê”, em forma aparente.  

3.5 Sentidos e Mediações 

Segundo Marcondes Filho (2004, p. 55), em “A Lógica do Sentido”, Deleuze, 

baseado no legado dos estóicos, estabelece a separação entre causas e efeitos, ao definir 

ambas como esferas autônomas e, ao estabelecer a diferenciação entre corpóreos e 

incorpóreos, num “jogo entre duas temporalidades simultâneas (Cronos e Aion)”.    

Sob certo aspecto, Deleuze desconstrói o conceito de sentido proveniente da 

lógica positiva, iluminista e estruturalista que fundamenta a base de compreensão 

canônica em contraposição à lógica do sentido como algo singular e indecifrável, 

definido pela experiência e vivência humana subjetiva, intransferível e indevassável.   

Neste contexto, não haveria como transformar a lógica sensível e imanente do 

sentido pela lógica cientificista e metafísica do sentido racional objetivizável, pois isto 

implicaria em deformar e territorializar a singularidade da experiência humana em algo 

previamente reconhecível, como um elemento palpável, mensurável e diagnosticável 

por meio de um sentido expresso na conformidade mental e sensível de um indivíduo 

intérprete.  

Segundo Marcondes Filho12 (2008), Deleuze cunhou o termo interpretose para se 

contrapor às formas manipulativas de interpretabilidade hermenêutica, tendo em vista 

que ele considerava tais práticas interpretativas como um uso estratégico a serviço da 

subjetividade de certos pensadores.     

Deste modo, a lógica do sentido em Deleuze se apresenta como antilógica 

hermenêutica, pois sentido, em sua acepção denota espécie de acontecimento puro, algo 

ao mesmo tempo impassível e gerador, como alguns incorpóreos que fogem 

                                                           
12 MARCONDES FILHO, Ciro.  O princípio da razão durante (Parte V) (Texto de aula). ECA/USP: 2o. 

sem.2008. 
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completamente à sistematização do sentido, como: morte, silêncio, vazio etc 

(MARCONDES FILHO, 2005). 

Ao que acresce Marcondes Filho (idem), ao situar o pensamento deleuzeano em 

sintonia com as desconstruções metafísicas realizadas por Nietzsche e Heidegger, 

prosseguidas por Derrida, que contestam, de modo contundente, os equívocos que 

advém do interpretacionismo exacerbado que aspirava fixar a noção de sentido, sem 

muita base de sustentação teórica.    

Neste aspecto, Deleuze aspira contra o senso de unanimidade interpretativa do 

sentido em favor da defesa de uma experiência singular e intransferível de natureza 

incompreensiva e indevassável por quaisquer artifícios interpretativos engenhosos. De 

modo que, dentro desta acepção, os sentidos tornam-se deslocáveis de acordo com cada 

situação particular inerente a cada sujeito sensível, inserido num contexto cultural 

também particular.  

De um ponto de vista semiótico, significado e sentido constituem-se em elementos 

conceituais próximos, mas do ponto de vista deleuzeano, a lógica do sentido não 

obedece à lógica do significado, pois significados dependem do repertório lingüístico, 

ao passo que sentido remete a uma manifestação da não linguagem, algo interiorizado 

no âmago do sujeito e que se torna insondável, incapturável pelo outro. Nesta acepção, 

o significado tem valor mais restritivo e condicionado ao conhecimento da língua e suas 

formas de linguagens, enquanto que sentido pressupõe valor indeterminado, 

imprevisível e mais aberto em termos perceptivos. No que Deleuze atesta (1974, p. 

125): 

Parece que o sentido, na sua organização de pontos aleatórios e singulares, de 

problemas e questões, de séries e deslocamentos, é duplamente gerador: ele 

não engendra somente a proposição lógica com suas dimensões determinadas 

(designação, manifestação, significação), mas também os correlatos objetivos 

desta proposição que foram primeiramente eles próprios produzidos como 

proposições ontológicas (o designado, o manifestado, o significado). 

Podemos dizer que há significados que são difíceis de alusão porque requerem 

perlaboração contínua e profusão de novos conceitos interpretativos, ao passo que já os 

sentidos tornam-se muitas vezes impossíveis de serem decodificados por quaisquer 
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palavras ou expressões oriundas da cultura verbal, restando às vezes somente a não 

expressividade verbal para se chegar o mais próximo à sua representação singular: o 

silêncio, o gesto corporal e o olhar profundo, por exemplo, como manifestações 

incodificáveis pelo repertório lingüístico da palavra oralizada e escrita. 

Mas, além disso, os sentidos diferem demasiadamente dos significados porque 

estes tendem a ser mais fechados, previsíveis, estacionários e estabilizantes, porque 

cristalizam o círculo interpretativo das relações entre elementos decodificados. Ao 

passo que os sentidos correspondem a nuances interpretativas irrestritamente abertas, 

inteiramente indevassáveis, imprevisíveis e desestabilizantes porque remetem à 

experiência perceptual da singularidade humana. Os significados estabelecem cânones 

interpretativos, já os sentidos subvertem a noção canônica de interpretação a partir de 

uma instabilidade não sígnica contínua, indefinidamente recriada.  

Isto implica, por sua vez, em outra dimensão conceitual da mediação, como efeito 

produzido no interior dos indivíduos e, como um sentimento transformador, capaz de 

provocar alteridade em relação ao universo do outro, tal como: indagação, perplexidade, 

angústia, alegria, dor, medo, paixão, prazer, solidariedade, afeto, identidade, indignação.   

Até recentemente, toda arte era apenas caracterizada por ser mediada por suportes 

tecnológicos e técnicas variáveis de uso destes suportes, até que a arte se transformou 

em conceitos e idéias, que pudessem circular livremente, sem se prender, de modo 

irrestrito, a suportes e técnicas previamente determinantes em sua forma de 

expressividade. Mesmo assim, de qualquer modo, o que importa, no contexto da arte é 

como ela faz um uso singular de tais suportes técnicos e os transforma esteticamente, 

em um outro campo de percepção, em que o olhar não apenas mais olha, mas sim 

transvê, assim como o ouvido trans-escuta e o tato trans-toca.  

Em certa medida, isto significa a capacidade de sentir para além dos sentidos 

imediatistas, superficiais, controlados e ilusórios em relação à realidade percebida, 

como quem vê, para olhar além do olhar habitual; e como quem escuta, para ouvir além 

do ouvir imediato; bem como quem toca para sentir além do sentir aparente, evitando, 

conseqüentemente, cegueira de visão, surdez de audição e insensibilidade de sentidos. 

Tais sentidos de apuramento da percepção requerem a necessidade de um olhar que olha 

constantemente o próprio olhar, assim como de um ouvido que ouve o próprio ouvir, 
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numa espécie de exame minucioso da própria percepção enquanto captura atenta e 

acuidade intensa dos sentidos.     

3.6 Linguagens, Tecnologias e Mediações 

 Para Gadamer (PALMER, p. 52), “um ser que pode ser compreendido é 

linguagem”, sendo que a Hermenêutica, representaria então, dentro de um ponto de 

vista filosófico, o encontro com o Ser, na acepção heideggeriana, mediado pela 

linguagem, considerando-se que a linguagem enquanto meio significante que induz ao 

nível da reflexão é, por assim dizer, um campo interpretativo que remete à existência 

humana.   

Por meio deste raciocínio, a reflexão seria a base intermediadora do conhecimento 

da condição humana enquanto sentido de existência, ao estabelecer a possibilidade de se 

interligar a compreensão dos signos com a compreensão de si mesmo (BLEICHER, p. 

343). Dentro desta acepção, o domínio do conhecimento da linguagem se vincula 

potencialmente à capacidade do autoconhecimento, quando ao mesmo tempo permite o 

desvelamento do conhecimento de si, como do mesmo modo que o limita ao campo 

circunstancial da linguagem de acesso a ele, no tempo e espaço que a determina 

enquanto fonte agenciadora de conceitos interpretativos.   

No entanto, Heidegger (idem), por meio de sua proposta ontológica do Dasein 

torna possível a existência de um campo de reflexão que questiona arduamente os 

limites reflexivos impostos pela redoma aprisionante da linguagem, levando em conta 

que a compreensão de si mesmo proporciona, em certo aspecto, a descoberta de um ser 

existenciário, cujo processo se desenvolve por meio da compreensão do outro. Em 

outras palavras, o conhecimento do outro é que se torna mediação do conhecimento de 

si próprio, assim como também a linguagem do texto é que proporciona o desvelamento 

do texto da linguagem, bem como o texto do intérprete é que nos dá condições de se 

chegar à compreensão do intérprete do texto.   

Este círculo interpretativo complexo e multifacetado entre linguagem, texto e 

intérprete consubstancia os desafios da Hermenêutica frente às possibilidades 

mediativas que decorrem das interfaces entre os campos de significados e sentidos que 

acabam por se criar constantemente, revelados no ato da compreensão objetiva 

estabilizante, e no acontecimento da descoberta imprevisível e inimaginável, dentro de 
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uma acepção deleuzeana, que, por sua vez, questiona a noção de sentido hermenêutico, 

dentro da proposição de fechamento significativo.   

Do ponto de vista do pensamento hermenêutico, compreender o outro se trata de 

compreender-se a linguagem que é característica dele próprio, a qual dimensiona uma 

marca pessoal, singular e idiossincrática do seu ser vivente, evidenciada no seu texto 

autoral. Mas se o objetivo de todo o pensamento hermenêutico é conceber uma 

perspectiva de compreensão de si mesmo mediada pela compreensão dos outros, 

representados estes, simbolicamente, por suas produções culturais e, mais 

especificamente, naquelas que remetem às categorias textuais, o papel do hermeneuta 

ou exegeta condiz então com a sua capacidade de apropriação do sentido que se 

expressa caracteristicamente em determinada obra textual, ao transformar aquilo que é 

eventualmente desconhecido, como algo familiar, tornando seu, teoricamente, o 

conhecimento de domínio do outro.       

Mas o outro não pode ser incansavelmente reduzido ao campo expressivo da 

linguagem e nem tampouco da cultura enquanto expressão simbólica daquela, pois, há, 

por assim dizer, elementos inerentes à percepção vivente e experienciada do outro, cuja 

linguagem não tem condições de captar inteiramente, ao sondar com seus instrumentos 

limitados de acesso ao conhecimento medializado e mediatizado do mundo, por mais 

vasta que seja a concepção interpretativa que se propõe a tais incursões metafísicas e 

transcendentes.   

Já Bronowski (1990, p. 97) argumenta que nós não construímos o mundo como 

resultado de nossas experiências, mas, que, ao contrário disso, temos consciência do 

mundo em meio às nossas experiências vividas, sendo que a ciência é uma linguagem 

não para se falar de tais experiências e sim do mundo observado. Neste aspecto, ele 

considera que a ciência precisa ser comunicável e sistemática para atingir a sua função 

enquanto método consciente a ser compartilhado por toda a sociedade. 

  Já para Santaella (2003, p. 224-25), dentro de uma acepção wieneriana, as 

tecnologias são produtoras de linguagens que estendem os sentidos dos nossos corpos, 

ao mesmo tempo em que estendem a nossa capacidade de compreensão: 

Sejam quais forem as tecnologias da linguagem, aparelho fonador, 

instrumentos de desenho, gravura, aparelhos de foto, gravações sonoras, 



 139  

cinema, vídeo, holografia, computadores, redes telemáticas, são todas elas 

próteses, sempre complexas, algumas mais, outras menos, que não só estendem 

e amplificam os cinco sentidos de nossos corpos, mas também, através dessas 

extensões, produzem, reproduzem e processam signos que aumentam a 

memória e a cognição de nossos cérebros. 

Mas seguindo a mesma acepção dada por ela, pode-se dizer que tecnologias não 

podem ser entendidas meramente como extensões dos sentidos, pois mais do que isso, 

caracterizam-se por serem metáforas dos sentidos, embora “simbolicamente” possam 

representar, em certa medida, a capacidade de ampliar os sentidos humanos e o universo 

de linguagens, enquanto corporificação de próteses tecnológicas.  

Neste aspecto, é importante salientar a distinção entre mediações humanas e 

tecnológicas. As mediações tecnológicas são também criações humanas, ou seja, são 

mediações humanas realizadas por artefatos criados pelo próprio homem.  

Sob certa acepção, as mediações humanas remetem ao campo da introspecção 

profunda, da análise, síntese e meditação que se traduz pela construção sucessiva de 

conhecimentos e saberes caracterizados como meios de observação que captam a 

realidade objetiva e sensível do mundo. Tais interpretações simbólicas compuseram 

inúmeras expressões consagradas de saberes, tais como: a filosofia, as ciências em 

geral, as religiões, as artes plásticas, a música, a dança, o folclore, a cultura midiática 

(rádio, televisão, cinema) e, na recente história humana a cibercultura (cultura digital) 

que não deixa de ser uma particularidade atualizável da cultura midiática.   

Já as mediações tecnológicas dizem respeito aos aparatos técnicos que 

proporcionam o avanço no desenvolvimento de novos conhecimentos, como todos 

meios de comunicação e informação cujos suportes tecnológicos dimensionam 

realidades perceptivas definidas em vista dos meios de observação característicos dos 

nossos sentidos. As mediações tecnológicas dizem respeito aos aparatos desenvolvidos 

pelas chamadas ciências aplicadas. Sendo  que a tecnociência se traduz por um campo 

de aproximação entre ciências puras e aplicadas, constituindo-se num hibridismo 

conceitual entre as duas abordagens, ou seja, numa mediação epistemológica entre 

ciência e tecnologia, como é o caso da internet, cuja infra-estrutura tem sido 

amplamente empregada a serviço do desenvolvimento científico.    
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Já a linguagem digital é um processo de maturação de outras linguagens, uma vez 

que convoca a imersão de outras linguagens existentes em seu meio mutacional, que 

possibilita o surgimento de infinitas expressões culturais. É, portanto, uma linguagem 

híbrida e antropofágica.  

Em certa medida, o ser humano se concebe como um ser criador de linguagens, 

visando expressar nelas a sua existência no mundo, mediante o sentido de 

comunicabilidade e incomunicabilidade das suas ações, desejos e sentimentos, que se 

expressa em relação a si próprio como ser que existe no mundo e com o mundo. De 

forma que não é a linguagem, de modo algum, fundamentalmente determinante do ser, 

embora não se possa negar o papel significativo de seus atributos na transformação 

cognitiva e sensível do ser humano.  

No entanto, não existe ontologicamente, para se usar a acepção heideggeriana, 

nenhuma expressão de linguagem ausente da relação com um ser, assim como nenhuma 

estrutura de linguagem é capaz de transcender o conhecimento de compreensão do ser. 

Ao contrário disso, são justamente as condições de produção da linguagem com suas 

variáveis expressões culturais, mediadas por códigos e tecnologias, que provêm os 

elementos interpretativos que interferem na visão fenomenológica do ser enquanto ser. 

Sendo que são também os atributos de existência humana, cuja condição existenciária 

enquanto consciência da finitude humana é que fornecem os elementos indiciários e 

favoráveis aos campos de indagação perceptiva (acuidade) sobre a existência deste ser.      

3.7 Imagens e Mediações 
 

Walter Benjamin (NOVAES, 1998) já havia percebido como as tecnologias das 

imagens, tais como a fotografia e o cinema, definiam novos padrões de realidade 

perceptiva ao criarem instrumentos próprios de observação e manipulabilidade das 

imagens cotidianas, além de instaurar inimagináveis possibilidades criativas para se 

construir imagens ficcionais e oníricas.   

Em certa medida, W. Benjamin chamou de inconsciente ótico esta capacidade das 

máquinas criadoras de imagens revelarem percepções de realidades anteriormente não 

acessíveis ao olho humano, só concebíveis no campo do imaginário sonhador do seu 

desejo poético.  
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Conceitualmente, imagens são ferramentas narrativas, pois expressam riquezas de 

detalhes expressivos que refletem a interioridade dos sujeitos narradores ou narrados, 

correspondendo aos elementos de determinado grau de representatividade conceitual de 

algo ou alguém.  

A imagem de um sujeito e/ou de um objeto não é ele próprio, mas sim a sua 

representação, ou, melhor dizendo, a sua mediação entre o que ele é de fato e como ele é 

interpretado pelo observador e criador da imagem referencial. Sendo que imagens 

artísticas ou mesmo científicas, cada uma ao seu modo característico tratam-se de 

interpretações simbólicas mediadas pelo pensamento humano.  

De modo que toda imagem requer uma interpretabilidade em razão de sua 

existência poder ser significada ou até ressignificada reiteradamente em relação à 

realidade que quer representar, em certo aspecto, ou seja, requer um sujeito-observador-

intérprete para que ela venha a adquirir expressão de sentido.  

Por esta razão, não se pode dizer que imagens dialogam entre si e por si só, mas 

dialogam somente por meio da imaginação humana criadora, pois são as mediações 

humanas que estabelecem as relações entre a natureza e os objetos culturais que a 

representam em parte, isto é, enquanto imagens da natureza e imagens de suas imagens 

(mediações das mediações).  

Esta capacidade hermenêutica interminável de criar critérios mediativos e 

dialógicos, enquanto métodos analíticos e reflexivos, é um dos modos de caracterizar a 

natureza humana em detrimento de suas realizações culturais.  Pois, embora os animais 

empreguem e até criem instrumentos, somente o homem é dotado da capacidade de 

transfiguração dos seus papéis (BRONOWSKI, 1997), criando a partir da sua relação 

com eles, diversas expressões culturais, como: a arte, poesia, ciência, tecnologia, 

filosofia, linguagem, ou seja, toda a cultura enquanto possibilidades mediativas, cuja 

natureza se transforma e se hibridiza em razão das novas imagens demandantes de 

representatividade conceitual e interpretação simbólica.  

Dentro deste contexto, a mediação é sempre humana, ou seja, realizada por seres 

humanos, portanto, não há mediação sem presença do elemento humano, da sua 

atividade interativa, intervencional, mesmo quando feita à distância do objeto ou do ser 

ao qual se refere.  
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Mediações suscitadas apenas por objetos, sem a co-presença do elemento humano 

perceptivo não existem, pois como tais objetos podem interagir sem a construção 

humana ou operar construções simbólicas sem o olhar humano que os vê, os investiga e 

os indaga intensamente, transfigurando suas formas expressivas habituais.    

3.8 Metáforas e Mediações 

Segundo Goethe, tudo são metáforas (Alles ist nur ein Gleichnes). Tal frase, 

extraída de Fausto, no diálogo entre Fausto e Mefistófeles, em que se mostra o poder de 

transmutação de Mefistófeles entre homem e mulheres, que simbolicamente representa 

a transitoriedade e efemeridades das coisas mundanas e imanentes. 

Conforme advoga Bronowski (1992), as metáforas antecipam a formação dos 

paradigmas enquanto modelos conceituais de pensamento, ao passo que, ao se manter 

um pensamento metafórico vivo, isto significa, em certa medida, alimentar o 

questionamento de paradigmas construídos e instaurados ao longo de determinado 

tempo, preparando a percepção sensitiva para possíveis transições paradigmáticas 

vindouras.  

De modo que as metáforas não se reduzem apenas a elementos estéticos ou figuras 

de pensamento e linguagem, presentes exclusivamente no campo das artes, literatura e 

poesia. Na verdade, são mais do que isso, trata-se de pontes conceituais livres que 

transmigram constantemente entre os diversos campos de linguagens do saber. Não se 

pode atribuir mais à metáfora apenas o status quo de conceito poético ou literário, pois 

sua axiologia não se limita apenas a um campo de conhecimento específico que fecha o 

pensamento e a percepção em relação aos fenômenos estéticos e tecnocientíficos em 

expansão.  

As metáforas são conceitos científicos tanto quanto poéticos e literários, pois 

abarcam ao mesmo tempo a complexidade do pensamento humano assim como os 

processos de construção de diversos conhecimentos. Pode-se dizer que a criação 

múltipla do conhecimento humano só foi possível graças à quantidade de metáforas que 

povoam o pensamento e a cultura humana, que, em certo aspecto, acabam por engendrar 

modos de percepção que enriquecem o sentido da vida bem como suas possibilidades 

interpretativas e dilemas filosóficos inerentes. 
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As metáforas nos induzem a indagações intensas, pois cotejam questões 

complexas interdimensionadas ao invés de suscitar afirmações retóricas que decorrem 

de certos fechamentos perceptivos priorísticos.  

O famoso matemático e ciberneticista americano, Norbert Wiener concorda com o 

também pensador e matemático Bronowski, quando este atesta que a matemática é uma 

grande metáfora do conhecimento. O que induz a se dizer que todos os conhecimentos 

produzidos pelo homem são indubitavelmente metáforas da natureza e da cultura, pois 

representam alegorias da vida. Ou seja, são imagens interpretativas criadas pelo próprio 

homem na tentativa de compreender mais adequadamente as relações existentes entre a 

natureza e o próprio homem. Sendo que tal nível de compreensão acaba por modificar 

inteiramente o papel da natureza na vida humana, assim como o poder de intervenção 

do próprio homem sobre a natureza e sobre si mesmo.  
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  II VV   

DDAA  TTEEOORRII AA  DDAA  MM EEDDII AAÇÇÃÃOO  ÀÀ  TTEEOORRII AA  DDOOSS  

MM EEII OOSS  DDII GGII TTAAII SS  
  

Não sei quantas almas tenho (Fernando Pessoa) 
 

Não sei quantas almas tenho. 
Cada momento mudei 
Continuamente me estranho. 
Nunca me vi nem acabei 
De tanto ser, só tenho alma 
Quem tem alma não tem calma. 
Quem vê é só o que vê, 
Quem sente não é quem é, 
Atento ao que sou e vejo, 
Torno-me eles e não eu. 
Cada meu sonho ou desejo 
É do que nasce e não meu. 
Sou minha própria paisagem. 
Assisto à minha passagem, 
Diverso, móbil e só, 
Não sei sentir-me onde estou. 
Por isso, alheio, vou lendo 
Como páginas, meu ser.  
O que segue não prevendo, 
O que passou a esquecer. 
Noto à margem do que li 
O que julguei que senti.  
Releio e digo: "Fui eu?" 
Deus sabe, porque o escreveu.  
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ste capítulo dedica-se a compreender como a teoria da mediação, nos moldes 

tradicionais, transforma-se, a partir dos meios de digitalização, instaurando 

outra perspectiva de interpretabilidade de realidades do mundo, prescindindo 

inventariar outros olhares perceptivos que rompam com uma concepção estruturalista de 

aportes conceituais mediativos. 

Neste contexto, são caracterizados, primeiramente alguns dos conceitos que 

transformam tais aportes mediativos, de modo a se criar condições interpretativas 

adequadas ao campo de percepção de realidades produzidas por sucessivas mediações 

tecnológicas. 

A seguir, apresenta-se uma inter-relação entre o uso destes artefatos tecnológicos 

remodelados e as possibilidades de consciência reflexiva que eles têm condições de 

suscitar, desde que sejam desenvolvidos certos processos de acuidade.  

Não obstante, são enunciadas algumas hibridizações conceituais que ocorrem nos 

meios digitais e que promovem outras formas de acesso a conhecimentos.  

Complementarmente, apresentam-se certos fundamentos das paradigmatologias 

pós-estruturalistas em detrimento da abordagem de seus paradoxos conceituais 

freqüentes. Além disso, levantam-se algumas mediações educacionais que advém da 

abordagem pós-estruturalista e, que podem iluminar os caminhos interpretativos em 

relação ao incremento perceptivo que advém dos meios digitais em profusão. 

Em seguida, mostra-se como se realiza a leitura cotidiana com a incorporação dos 

meios digitais no meio social e no contexto escolar.  

4.1 A Transformação dos Aportes Conceituais Mediativos 
 

O filósofo austríaco Franz Mauthner concebe a língua como modelo medial de 

transmissão do mundo, ao mesmo tempo em que também se propõe a desconstruir a 

idéia de sua mediação com o comunicável. Sendo assim, ele atesta que “as ordens de 

significação dentro das quais os homens se movem não são construídas de forma 

puramente lingüística”. 13   

                                                           
13 Citação extraída de texto produzido e distribuído em sala de aula pelo Prof. Dr. Ciro Marcondes 

Filho, como texto de suporte às discussões do Seminário “Nova Teoria da Comunicação: Tecnologias e 

E 
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Ao contrário disso, Ciro Marcondes defende o fato de que as mediações autênticas 

assim como a questão do conhecimento, não podem ser consideradas como associações 

à práxis de uma determinada comunidade lingüística humana, pois muito embora a 

língua coordene parte dos comportamentos no cotidiano de tais indivíduos, há muitas 

outra formas de expressão não-verbal decodificadas pela vivência.  

Neste contexto, segundo a concepção de Mauthner, a língua como transmissão 

medial do mundo constitui-se como um meio limitado. Ele não crê também que a 

medialidade do mundo, de base lingüística, possa ser decifrada por meio de uma 

gramática geral. Assim, como discorda ainda da idéia de se considerar a língua como 

um organismo vivo, defendendo mais a noção de um relativismo semiótico, no qual 

prevalece a convenção e a manipulabilidade dos signos lingüísticos.  

Já Frank Hartmann (2000) discorda radicalmente de Mauthner, dizendo que o 

pensador possui um forte ceticismo em relação à possibilidade de qualquer 

conhecimento por meio da linguagem, quando ele parece acreditar que a língua 

enquanto meio sensório encobre muito mais do que se propõe a revelar, muitas vezes 

falsificando a realidade do mundo, e que só o silêncio é a verdadeira razão livre da 

linguagem.  

Diferentemente, para Hartmann, há uma nova realidade medial pautada por um 

mundo de representações técnicas, ou seja, um mundo indireto vivido a partir das novas 

máquinas e aparatos tecnológicos criados pelo homem. E, segundo ele, em função disto, 

há então um deslocamento do homem, pois o espaço ocupado por ele passa a ser 

ocupado definitivamente pelas máquinas que ele produziu. 

Tais objetos comunicacionais tornam-se medializados, no momento em ocupam 

espaço conceitual em outras realidades produzidas pelas tecnologias; remediatizados, 

quando permitem o desenvolvimento de novas construções simbólicas da realidade 

interpretada; remidiatizados, ao possibilitar a remodelação de suportes vigentes em 

função da estética do novo olhar midiático em destaque atual (meio digital) e; 

intermedializados, ao prover as bases conceituais imaginárias entre os processos 

intermitentes de construção de novos objetos comunicacionais na web.  

                                                                                                                                                                          
Subjetividade, 2o. semestre de 2007, Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de 

Comunicações e Artes da USP. 
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Por outro, lado, segundo a concepção do pós-humano (SANTAELLA, 2003), a 

inteligência não está mais somente localizada no cérebro, mas se manifesta pelo corpo 

humano inteiro, distribuindo-se por todos os sentidos corporais existentes, antepondo-se 

contrariamente à visão iluminista de separação entre cérebro e corpo, assim como 

também entre cérebro e mente ou entre cérebro e espírito.  

Desta forma, os sentidos continuam a serem percebidos como parte componente 

do cérebro, contudo, assumem um nível de autonomia cognitiva, desfazendo o 

paradigma cartesiano que concebia o corpo como um órgão meramente sensitivo (coisa 

que sente) enquanto o cérebro um órgão predominantemente pensante (coisa que pensa). 

O pós-humano parte do princípio que o corpo tem memória própria que é ativada em 

detrimento do movimento inteligente e sinestésico (MARINA, 1995), ao passo que o 

cérebro desenvolve também um pensamento sensível, não apenas racional e 

objetivizado, claramente manifesto nas expressões artísticas que evocam a noção de um 

mundo sensível, lírico e poético, interiorizado.   

Segundo Bronowski (1997, p. 59), a totalidade do ser não deve ser violada, sendo 

que tal violação ocorre quando da tentativa de separação inequívoca entre cérebro e 

mente, pois, segundo ele, “não existe um observador, pequeno que seja, que fique 

observando na câmera escura dentro da nossa cabeça. Esta noção vem dos problemas 

de consciência e autoconsciência, das divisões entre o mundo e nós mesmos e, 

essencialmente, de todo o dualismo cartesiano entre mente e corpo”.     

Em certa medida, Bronowski se opõe à noção de se considerar o cérebro como um 

mero receptor de informação ou a mente como um computador digital, que a processa 

para posteriormente fornecer instruções ao músculo. Concebe que não existe nervo sem 

músculo assim como nem músculo sem nervo, uma vez que tal procedimento falseia a 

realidade perceptiva do ser humano como um todo, do mesmo modo que cria obstáculos 

à conexão perceptiva exterior entre mundo e ser.    

4.2 Artefatos Tecnológicos e Consciência Reflexiva 

Santaella (2003) esboça uma inter-relação entre o aparecimento das máquinas 

sensórias, representadas pelos aparatos visuais, sonoros, fotografia, cinema, gravador, 

rádio, televisão etc. e, o posterior surgimento das máquinas inteligentes da revolução 
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teleinformática, ou seja, sistemas cibernéticos dotados de poder de processamento 

computacional. 

Ainda segundo ela, tais máquinas inteligentes exibem certa dose de inteligência, 

mesmo que em termos restritivos, tais como: redes de telefonia, satélites de 

comunicação, sistemas de radar, videodiscos, robôs etc. Todos estes aparatos têm 

capacidade de processar informação e desenvolver ações baseadas em estratégias 

calculadas, definidas por padrões matemáticos.  

   Simbolicamente, o ser humano cria máquinas que imitam a natureza, num 

processo de biomimetismo, chegando a ponto de também se auto-imitar e de se auto-

reproduzir em termos de seus processos sensórios e cognitivos. Assim é o que aconteceu 

com o computador que, em certa medida, não deixa de ser uma metáfora do cérebro 

humano, imitando algumas de suas funções básicas, tais como: memória, processamento 

e dispositivos sensórios acoplados.  

No entanto, da mesma forma que a imitação da natureza não corresponde a ela, de 

fato, o computador não pode ser comparado ao cérebro, sob muitos aspectos, 

principalmente no que diz respeito à autonomia complexa do ser humano de transfigurar 

realidades perceptivas. O computador é capaz de processar grandes volumes de dados 

informacionais, o que, de fato, vem a facilitar, em muito, a atividade humana, ao 

realizar rapidamente “tarefas de arquivamento, recuperação e processamento de dados 

que cérebros individuais, bíblio, vídeo e sonotecas não tem o poder de realizar” 

(SANTAELLA, 2003, p. 223). 

Ainda para Santaella (idem, p. 220), a emergência hipermediadora do neocórtex 

aliada à posição bípede, pela qual o ser humano teve a liberdade de definir novos usos 

para as mãos, possibilitou um novo estágio de desenvolvimento da espécie humana, 

cujo papel dos dispositivos sensórios humanos passa a ser re-configurado dentro de uma 

dimensão de sensorialidade abrangente. Deste modo, por exemplo, o aparelho fonador 

desenvolve a função articulatória da fala e, com a fala, decorrem os processos de 

comunicação e sociabilidade, que transformam o pensamento humano, de modo a se 

externalizar para poder ser socialmente compartilhado. 

No entanto, diferentemente de outras espécies, o neocórtex humano tem seu preço 

caro, cuja sobrevivência física depende intrinsecamente da sobrevivência psíquica, 
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numa interface contínua de interferências de uma dimensão sobre a outra. Neste 

aspecto, Santaella (idem, p. 221) salienta ainda que, a produção cultural, desde as artes 

rupestres, não diz respeito somente a retratar as formas de sobrevivência física do 

homem primitivo, mas enuncia também uma atividade psíquica intensa.  

A cultura evidencia, em certa medida, então, desde os seus primórdios 

expressivos, uma condição imposta pelo cérebro humano, sua condição de mediador 

sensório. Para habitar o mundo da natureza, foi necessário ao homem transformá-lo em 

mundo da cultura, de forma a atender exigências do seu próprio teor psíquico, do 

mesmo modo que os signos e as linguagens representam esta necessidade própria do 

crescimento do cérebro em suas atividades perceptivas.  

A despeito disso, Santaella (idem, p. 224) ainda expõe: 

A par dessas conjecturas, o que se pode afirmar no presente é que os meios, 

instrumentos e máquinas de produção de linguagens, como extensões de 

nossas capacidades sensórias e cerebrais, e os signos por eles produzidos, 

como amplificadores e multiplicadores dessas capacidades, foram dando ao 

nosso corpo dimensões correspondentes aos níveis crescentes de extra-

somatização do cérebro”. 

Neste contexto, para ela, junta-se à arquitetura líquida, movente e plástica do 

cérebro humano uma arquitetura corporal que, aos poucos está em processo de se 

redimensionar, sendo que as tecnologias versáteis com as quais deparamos com 

freqüência, agem como sistemas auto-organizativos, ao mesmo tempo em que como re-

configuradores da inteligência humana.   

4.3 Hibridizações Conceituais e Outras Formas de Conhecimentos 

Segundo Cassirer (ESPERANÇA apud CASCAIS, 2007, p. 291), a tecnologia 

corresponde a um modo de realizar saberes práticos, mas ao mesmo tempo de fazer 

mundos, tal como: o mito, a linguagem, a ciência, a arte. A tecnologia corresponde, 

neste aspecto, a um modo de inscrição no mundo, um padrão de inteligibilidade, uma 

lógica de ação e leitura pragmáticas, que se insere no modo de agir e produzir 

conhecimento, de modo que a tecnologia enquanto signo materializado corresponde a 

um dispositivo da mediação. 
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Em certa medida, o dispositivo da hipertextualidade transmigra saberes de áreas 

disciplinares rígidas, uma vez que na web existe uma convocalidade midiática e 

mediática, em que as linguagens se interfaceiam, dando origem a outras realidades 

estéticas metamorfas, assim como as expressões culturais se hibridizam, abrigando 

outras formas de culturas interativas e interconectivas, cujos conceitos habituais de 

cultura já não conseguem sintetizar tais realidades híbridas. 

Neste contexto, Santaella (2007), argumenta que a cultura em formação pelos 

meios digitais exige um exercício contínuo de conceituação cultural.  

Em certa medida, a explosão dos meios comunicacionais fez emergir uma 

heterogeneidade de manifestações culturais, no que ela (idem, p. 124) define seis ciclos 

culturais para tentar uma conceituação mais apropriada dos universos comunicacionais 

pelos quais a cultura pode transitar e transformar-se. São eles: oralidade, escrita, 

imprensa, massificação, midiatização e ciber.  

O processo de midiatização equivale à lógica cultural à qual ela (idem, p. 125) 

define como cultura das mídias, em que ocorre uma pulverização de suportes 

comunicacionais com funções distintas, mas até o momento se possibilidades de 

interfacialidade e interconectividade, processo este que deflagrará o contexto específico 

da cibercultura.  

Para Santaella (idem, p. 126), a cibercultura congrega o processo de 

mundialização e globalização cultural mediada pelas tecnologias digitais, apoiada sobre 

“esquemas mentais, modos de apropriação social, práticas estatísticas muito diferentes 

das que conhecíamos até agora”.     

Sendo que tal nível de realidade cultural produz um senso de navegação abstrata, 

permitindo-se percorrer diversas paisagens informacionais e de conhecimentos, ao 

mesmo tempo em que abre caminhos para se engendrar comportamentos inovadores e 

criativos cujas conseqüências sociais estão longe ainda de serem estudadas e 

mensuradas, até o momento. 

A cibercultura caracteriza-se por ser uma cultura híbrida em amplo aspecto, da 

qual decorre, por conseqüente processo de maturação novas necessidade de apropriação 

do espaço cultural em andamento.  
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Já em decorrência do tempo desde o advento da rede internet, tal nomadismo 

cultural não mais só incorpora os chamados imigrantes digitais, representados por 

aqueles que têm a necessidade de se adaptar à nova realidade cultural, mas já abriga 

gerações de nativos digitais, ou seja, aqueles que nasceram e cresceram dentro de uma 

cultura digital em processo de transformação. Os imigrantes digitais ainda prescindem 

da digitalização como um rito de passagem, ao passo que os nativos digitais já têm a 

facilidade de nascerem imersos neste entorno cultural da digitalização, o que lembra a 

metáfora do líquido amniótico, assinalada por Assmann (1998), quando ele se refere ao 

processo de imersão em contextos de aprendência contínua, que deverão envolver a 

sociedade como um todo, nas próximas décadas.   

Em certa medida, a digitalidade tanto engendra cenários midiáticos, a todo o 

momento, como também pressupõe que tais cenários efêmeros possam ser modificáveis, 

remodeláveis, re-configurando-se, por vezes, inteiramente. Ao hibridizar formas 

expressivas, provenientes dos conceitos midiáticos incorporados em tais meios digitais, 

projeta-se a possibilidade de construção de novos cenários de realidades mediais, por 

conta dos desdobramentos conceituais, alimentados pelo processo de intermedialidade 

decorrente, ou seja, do processo intermediário de apropriação e superação da realidade 

medial anterior, para assimilação da realidade medial posterior.    

4.4 Paradigmatologias Pós-Estruturalistas e Paradoxos Conceituais 

A palavra paradigma provém do termo de origem grega parádeigma, que 

literalmente significa modelo ou padrão. De um ponto de vista filosófico e 

epistemológico, a noção de paradigma remete a um modelo conceitual ou a uma 

percepção cognitiva e sensível dos modos como determinados saberes se constroem e se 

agregam, conjugando dimensões disciplinares semelhantes e distintas.  

Mas o papel fundamental de um paradigma é sobretudo fomentar critérios 

densamente reflexivos que sirvam tanto para organizar os diversos saberes em certos 

níveis de redes de relações conceituais, constituídas por teorias subsidiadoras e 

perceptivas enquanto modos de olhares específicos; bem como para desenvolver 

enfoques conceituais que contribuam numa dimensão mais complexa de se ver os 

saberes articulados.  
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De certo modo, isto possibilita conduzir o olhar teórico para outro grau de 

amplitude ótica, de teor epistemológico, em que o olhar se superdimensiona ao 

congregar outros olhares particularmente dissonantes, fazendo emergir deste encontro 

transversal de múltiplos olhares um “novo” olhar, como um olhar “entre/de” olhares, 

capaz de transcender o caráter específico das teorias subjacentes, com o intuito de 

abarcar todos os olhares de um dado conhecimento ao mesmo tempo, dentro de uma 

estrutura geral de suporte teórico. 

Se teoria (do grego theoría), etimologicamente diz respeito ao ato de contemplar, 

examinar, especular, conjeturar, observar ou simplesmente olhar determinado objeto, 

imagem, fenômeno etc., dentro de uma perspectiva panorâmica (global) e ao mesmo 

tempo detalhada (específica), logo, o processo de construção de uma visão teórica pode 

ser interpretado como a “visão da visão” ou o conjunto de conceitos abstratos e 

explicativos, utilizados para ilustrar determinado objeto ou fenômeno de interesse da 

compreensão objetiva (ciência). 

Não obstante, se, por outro lado, epistemologia (do grego epistéme – ciência, 

conhecimento e, do grego logos - discurso) refere-se, em sua acepção etimológica, à 

teoria geral do conhecimento, isto implica dizer que a epistemologia corresponde a um 

olhar transcendente do conhecimento ou, ainda, a uma visão que congrega todas as 

dimensões perceptivas de saberes, ou melhor, dizendo, uma teoria das teorias enquanto 

visão de todas as visões dentro de todo o conjunto perceptivo.  

Neste tocante, cabe ressaltar ainda que se paradigma convenciona-se como a 

matriz reguladora dos padrões perceptivos de um dado conhecimento, de modo a este 

poder ser sistematizado e organizado em termos científicos, por meio do escopo de 

valores, métodos e procedimentos teórico-práticos relativos a ele; conseqüentemente, a 

noção de paradigmatologia se insere dentro da perspectiva de estudo dos diversos 

paradigmas existentes, tendo em vista a possibilidade interpretativa de modo a estes se 

conjugarem cooperativamente nos pressupostos de um olhar ainda mais abrangente e 

complexo.         

    Em suas eludicações, Morin (1991) adverte: 

"O método é a atividade pensante do sujeito onde a Teoria não é nada sem o 

método, a teoria quase se confunde com o método, são dois componentes 
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indispensáveis do conhecimento complexo em que teoria não é o 

conhecimento: permite o conhecimento. 

O método não deve degradar-se em técnica, com a teoria no papel de 

programa, ao contrário, na perspectiva complexa, a teoria é engrama, e o 

método, para ser estabelecido, precisa de estratégia, iniciativa, invenção, arte. 

O método é a praxis fenomenal, subjetiva, concreta. O método é o caminho, 

percurso e trajetória. No emprego das qualidades do sujeito, a arte é a parte 

inelutável em estratégia em toda a paradigmatologia, toda a teoria da 

complexidade". 

Percebe-se como o pensador considera que os paradigmas contêm os conceitos 

fundamentais que orientam nos princípios de construção das teorias, das quais decorrem 

os discursos que perfazem a argumentação científica.  Contudo, ele salienta que as 

teorias não são métodos, mas sim fontes de acesso (mediações) a conhecimentos, pois 

método corresponde ao caminho percorrido mediante as necessidades vindouras de 

investigação científica, ou seja, o método emerge do olhar sobre as teorias que 

potencialmente possam subsidia-lo, em termos do conjunto de estratégias, atividades e 

processos investigativos inventariados.  

O filósofo ainda expõe que as mudanças paradigmáticas, que simbolizam 

movimentos de renovação conceitual na esfera do pensamento humano trazem à tona 

outra incumbência paradigmatológica, em que a teoria da complexidade, ao seu ver, 

orienta nas estratégias perceptivas adequadas para desencadear concepções dialógicas e 

pluralistas entre os saberes multifacetados. Neste caso, a própria teoria da complexidade 

é em si um método interpretativo multiparadigmatológico, o qual não apenas investiga a 

capacidade de se suscitar enfoques cooperativos entre teorias e paradigmas divergentes, 

mas trata-se também de um método que investiga as próprias possibilidades de sua 

utilização em processo, sendo ao mesmo tempo auto-reflexivo, autocorretor e auto-

validador.          

Por outro lado, já a paradigmatologia pós-estuturalista desconstrói radicalmente as 

estruturas fechadas e inexpugnáveis entre os saberes, determinadas pela 

paradigmatologia clássica e estrutural em que o sujeito-observador-intérprete não goza 

do poder de autonomia para se libertar das amarras conceituais determinantes e 
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impostas por percepções fragmentárias e hiper-especializadas, que estratificam os 

saberes humanos em camadas específicas de significações.  

Neste aspecto, a crítica pós-estruturalista não se aplica somente ao emprego de 

conceitos dicotômicos, ao contrário disso, ela se insurge contra a bipolaridade 

interpretativa, contemplando o hibridismo conceitual em seu lugar. Também, não 

concebe somente a articulação de conhecimentos diversos dentro de uma ótica da 

transversalidade, mas propõe noções radicais de deslocamento de valores e significados 

que perfazem na construção de novos conceitos, compondo articulações completamente 

imprevisíveis e, muitas vezes indesejáveis a olhares pouco atentos a outros níveis de 

sensibilidade interpretativa.   

Trata-se, portanto, de uma visão emancipatória que congrega um aprofundamento 

do processo de construção da consciência crítica e histórica do ser humano. Constitui-se 

como uma filosofia da diferença, em que a ambigüidade e a ambivalência são elementos 

continuamente valorizados como próprios da natureza humana complexa. A turbulência 

do mundo contemporâneo provocou uma crise da representação, tornando instáveis uma 

série de conceitos e valores que eram tidos antes como duradouros, permanentes, 

universais. Dentro da concepção pós-estruturalista, todos os conhecimentos passam a 

ser questionáveis, havendo um combate à noção de um sujeito autônomo e racional, 

pois se percebe que tudo depende do contexto histórico e da realidade vivencial de cada 

sujeito que os produz, ou seja, há um entorno social e uma sensibilidade subjetiva que 

potencializa a emergência de certos conhecimentos. 

Também o sentido de verdade inabalável é posto em xeque, procurando-se então 

compreender como se constrói o homem, o seu conhecimento e pensamento que nutriu 

tal sentido de verdade defendida e imposta. Pois, questionar o sistema de verdade 

iluminista, para os pensadores pós-estruturalistas, requer compreender como este 

processo foi construído ao longo do tempo, já que, segundo eles, não há realidade 

ontológica fora dos discursos produzidos pelo homem e do cruzamento de tais 

discursos. Portanto, pensar contra o discurso é como pensar também contra a natureza 

do próprio homem, o que implica numa percepção e conhecimento meramente ingênuos 

em relação aos fatos e fenômenos culturais a serem analisados. 

Do ponto de vista educacional, a crítica pós-estruturalista serve para questionar o 

processo de homogeneização de indivíduos e grupos dentro de uma escola ou instituição 
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educacional. Estabelece, portanto, uma crítica intensa à tecnologia da estrutura 

educacional, ou seja, da forma de organizar o pensamento bem como de impor e 

doutrinar as formas de construção do conhecimento no espaço escolar.  

Por isso, os pensadores pós-estruturalistas também questionam os objetivos de se 

equipar os indivíduos com o mesmo tipo de tecnologia a serviço da doutrinação 

pedagógica. Percebem que há uma mitificação exacerbada das disciplinas, o que serve 

muitas vezes para esconder o que elas realmente representam em si e como estruturam o 

pensamento humano, não aceitando outras visões concorrentes que desconstroem seu 

aspecto meramente instrumental, empregado para alimentar continuamente certas 

convenções paradigmáticas. Pois, a superação de um paradigma pressupõe também 

discutir o seu processo de construção, levando em conta os valores e significados no 

espaço e tempo em que ele se realizou.     

Neste aspecto, qualquer estrutura rígida imposta passa a ser objeto de discussão. E 

isto naturalmente diz respeito também à estrutura curricular, ao processo pedagógico e à 

relação educador-educando. Pois dentro da concepção pós-estruturalista, tanto a 

linguagem, o pensamento, a escrita e os conceitos são meios de acesso a um saber plural 

que pode sabiamente desencadear mediações capazes de enriquecer o conhecimento da 

natureza da vida e do próprio conhecimento em si, assim como do seu conhecedor e 

intérprete. 

Em certa medida, cada filósofo pós-estruturalista concebe ao seu modo perceptivo 

particular um olhar próprio em relação à natureza dos conceitos estético-filosóficos, 

científicos e tecnológicos clássicos e contemporâneos, sendo que cada olhar 

corresponde a um modo singular de subverter usos correntes de tais conceitos, 

permitindo-se outro foco de ampliação da capacidade perceptiva intelectual, filosófica e 

científica. Neste aspecto, os conceitos, valores, idéias, noções e significados criados 

pelo pensamento altamente reflexivo não podem ser mais vistos como prisões 

interpretativas, mas sim meios libertários de autonomizar os sentidos da percepção 

humana, cujos deslocamentos conceituais tornam possível vislumbrar-se outros modos 

interpretativos habitualmente inconcebíveis.       
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4.5 Pós-estruturalismo e Mediações Educacionais 

Sob certo aspecto, o pensamento pós-estruturalista condensa ao mesmo tempo 

uma atitude de imersão conceitual e de deslocamento perceptivo cuja função é a de se 

propor a desenvolver pontos de fuga imaginários em relação ao pensamento 

irrestritamente doutrinador.   

Para Levinás (MARCONDES FILHO, 2008)14, o outro, de um ponto de vista 

mais abrangente, pode significar múltiplas perspectivas de interpretabilidade: outro 

indivíduo, outro povo, outros valores humanos, outro ambiente, outra cena, linguagem, 

expressão humana, ciência, estética, arte. Assim como também o feminino, para ele, é 

um conceito filosófico da vida, em que a simbologia do rosto e do corpo feminino atesta 

sentidos completamente incompreensíveis, indevassáveis, insondáveis, nos termos 

hermenêuticos. É como se esta insondabilidade condissesse com a imagem de um 

horizonte aberto sem fim que é a alma feminina. 

Já o mal-estar em Baudrillard revela uma intencionalidade perlaborativa, dado que 

o processo de perlaboração para ele tem sempre um fundo pedagógico do sentido da 

vida, ou seja, como lidar com o mal-estar provocado pela dor e sofrimento cotidianos. 

Em seus textos, ele também promove uma dissolução contínua entre sujeito e objeto do 

discurso, produzindo um efeito plástico de interação dinâmica entre ambos.  

Dentro de sua acepção, o mais importante é se perceber o efeito que o texto 

intensamente indagativo é capaz de provocar no leitor, como, por exemplo, o sentido de 

mal-estar, estranhamento, repulsa e indignação. Este efeito que se tenta produzir, a todo 

o momento, no leitor é outro modo ou outro nome para se perceber o grau de mediação 

humana que opera no sujeito (intimidade ou interioridade meditativa).  

Por outro lado, sua filosofia da negatividade pretende desencadear um outro 

sentido de consciência crítica e histórica alheia às formas preconcebidas e impostas 

como verdades absolutas e inquestionáveis. Assim como também desconstrói o uso 

delimitado dos conceitos e valores em relação às disciplinas usuais, às quais eles são 

normalmente associados e constituídos enquanto saberes funcionalmente fragmentários. 

                                                           
14 Anotações pessoais da disciplina ministrada pelo Prof. Dr. Ciro Marcondes Filho, durante o primeiro 

semestre de 2008, pela ECA/USP.  
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O fragmento para ele é um campo de percepção propício para nos livrarmos das amarras 

conceituais disciplinares, ao poder ser deslocado como unidade de pensamento que 

complexifica a realidade de fenômenos culturais, aparentemente imperceptíveis dentro 

do campo da normalidade conceitual e reflexiva recorrente.  

Na verdade, a negatividade é uma condição de senso crítico e, como herdeira da 

dialética investe nos jogos de linguagens e discursos, jogando com os próprios artifícios 

ilusórios desencadeados por estes jogos, para desmonta-los contra a presunção da 

verdade crítica, histórica e filosófica transcendente.  

Do ponto de vista matemático, valores positivos, quando somados e multiplicados 

reiteradamente, se mantém sempre fixos (o valor positivo prevalece), ao passo que 

valores negativos, por outro lado, dependem da condição da sua seqüência ser par ou 

ímpar, para serem respectivamente positivos ou negativos. Sendo assim, então valores 

positivos permanecem estáveis, imutáveis, fechando-se em si próprios, enquanto os 

negativos, ao contrário, variam seus valores conforme a seqüência par ou ímpar, abrindo 

mais o campo de possibilidades de alternância de valores (ora negativos ora positivos).      

Pedagogicamente posto nestes termos, o conceito de negatividade, redefinido com 

mais liberdade interpretativa, pressupõe um campo aberto de sentidos e valores, ao 

deslocar os conceitos matemáticos doravante vigentes (valores positivos e negativos) 

como um campo de percepção indagativa da realidade cultural e da condição humana. E 

sendo assim, se negatividade quer significar um sentido crítico necessário à consciência 

da condição humana; niilismo, por sua vez, pode ser compreendido, neste aspecto, então 

como a extensão deste sentido crítico, a elevação ou potência desta criticidade pungente, 

ou ainda, um senso de completa indignação.   

Outro elemento que pode ser repensado na percepção pós-estruturalista é o 

conceito de novo, cuja convenção significativa pode ser inteiramente questionada, como 

se propõe a seguir. Dentro da perspectiva pós-estruturalista, o novo não exclui o antigo, 

mas o inclui, de modo diferente, atualizando suas formas anteriores para outras 

incorporadas à realidade presente. Novo não se concebe então mais como ruptura, 

fratura e desligamento do passado histórico, ao contrário disso, trata-se, pois, de uma 

contingência da vida humana em que o caminhar, o passar e o percorrer pelo espaço-

tempo são processos que se desenrolam com relativa continuidade.  
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Neste aspecto, o novo não é rigorosamente distintivo do antigo, mas conjuga-se 

sim como outra forma diferente de abriga-lo, revesti-lo, incorporá-lo, transformá-lo 

sutilmente, por meio de nuances caracteristicamente complexas. Novo, pensado pós-

estruturadamente, reacende o espírito aberto à mudança, à necessidade de inventários 

históricos como consciência crítica do antigo (anterior, predecessor, esquecido, 

ignorado, ancestral) e como reconfiguração do já existente, ou seja, daquilo que 

continua a ser por outros meios e circunstâncias que o atualizam permanentemente.  

Não significa, em momento algum apagamento histórico, redenção veemente ao 

campo do efêmero e fugaz, nem tampouco deslumbramento acrítico ou desejo 

patológico pelo sentido constante de inovação tecnocientífica, e nem mesmo a 

erradicação de culturas predecessoras, as quais se apresentam posteriormente em 

contextos hibridizados.  

Nesta acepção, o novo não é nulidade do antigo, significa, ao contrário disso, 

possibilidades abertas à sintonia interpretativa virtual entre o conhecido e o 

desconhecido, o visível e o não visível, o racional e a sensibilidade, o concreto e o 

abstrato, o real e o atual, atestando o campo frutífero para “novas” mediações 

científicas, tecnológicas, epistemológicas, estéticas e educacionais.  Nem tampouco 

representa simbolicamente um mal devorador de tudo, sem qualquer escapatória, mas 

sim a instância de algo insurgente enquanto espécie de acontecimento inusitado, que 

causa perplexidade e, que desafia a compreensão diante de julgamentos pré-moldados 

por argumentos pré-estabelecidos, oriundos de preconceitos doravante arraigados na 

consciência humana, que negam a importância da transformação do espírito humano em 

consonância com o espírito de transformação da vida e as necessidades sociais 

prementes humanas em curso.   

4.6 Da Leitura com Meios Digitais 

Em relação à ótica dos meios digitais, Chartier salienta (1998: p. 13): 

De um lado, o, leitor da tela assemelha-se ao leitor da Antigüidade: o texto 

que ele lê corre diante de seus olhos; é claro, ele não flui como o texto de um 

livro em rolo, que era preciso desdobrar horizontalmente, já que agora ele 

corre verticalmente. De um lado, ele é como o leitor medieval ou o leitor do 

livro impresso, que pode utilizar referências como a paginação, o índice, o 
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recorte do texto. Ele é simultaneamente esses dois leitores. Ao mesmo tempo é 

livre. 

Esta característica expõe, claramente, uma ruptura paradigmática no modo de ler, 

segundo os elementos digitais de fluidez textual, uma vez que os modos de manipulação 

do texto digital tornaram-se mais hábeis em relação ao texto impresso, em que o leitor 

tem a facilidade rápida de deslocamento, e ao mesmo tempo de manipulação reiterada.  

Do ponto de vista histórico, a palavra escrita passou por dois contextos sociais: 

primeiramente por um período de sacralização, representada pelos escritos dos textos 

considerados sagrados (míticos, bíblicos, religiosos) e, posteriormente pelo processo de 

intensa dessacralização, em que o acesso à palavra desmitologizada se amplia de modo 

vertiginoso.  

Neste aspecto, o termo “escritura” se distingue do termo “escrita”, justamente por 

duas concepções distintas de mundos culturais: uma remetendo ao mundo sagrado, 

transcendente, imortal, eterno, perene, estável, sereno, privilegiado; enquanto a outra ao 

mundo profano, imanente, mortal, provisório, conturbado, conflituoso, mundano, 

rotineiro e comum.  

Notadamente, foi a invenção da imprensa de Gutenberg que libertou a palavra 

escrita do domínio do território religioso quase que exclusivo, desencadeando novas 

formas de conceber a função da palavra no campo social e cotidiano, ao possibilitar o 

exercício da comunicação para fins de expressão cultural mundanas, ou seja, mais 

atinadas às experiências comuns vivenciadas dentro do contexto humano sócio-cultural, 

sem referências obrigatórias e explícitas à temática do sagrado.  

O livro, em certa medida, é filho abastado deste choque cultural intenso entre o 

sagrado e o profano, em que a necessidade premente de auto-esclarecimento 

(Aufklärung) da condição humana frente ao mundo cotidiano adquire sua expressão 

maior de indagação, criticidade e meditação no campo individual com reflexos no 

coletivo. Mas a escrita não somente rompe com o caminho trilhado pelas escrituras no 

ato de restringir o acesso à palavra como privilégio sagrado, como também multiplica as 

condições de diversificação das produções culturais dessacralizadas.    
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Em certo aspecto, leitura e escrita dizem respeito a práticas sociais de acesso a um 

dado conhecimento do mundo, traduzido por tentativas de compreensão de realidades 

do mundo vivido e experienciado, ora interpretadas, construídas e moldadas em 

detrimento da percepção cultural e da acuidade perceptiva, que dimensionam, 

aproximam e intensificam a inter-relação entre o sentido proposto pelo escritor/autor e o 

sentido identificado pelo leitor/intérprete da obra textual.  

Em contrapartida, os meios digitais, pela sua natureza metamórfica, reivindicam 

conceituações mais elásticas e processuais na atividade de produzir textos lidos e 

escritos, dentro de uma esfera de interfacialidade contínua, ao conjugar redes de (re-

)leituras e.(re-)escritas, bem como de (re-)leitores e (re-)escritores, virtualmente 

distribuídas em tempos e espaços síncronos e/ou assíncronos.  

Talvez, por isso, então, ao contrário de se empregar o termo leitura, seja mais 

prudente e atual o uso de leiturabilidade (readability, em inglês ou Leserlichbarkeit, em 

alemão), como também, ao invés do uso corrente do termo escrita, o digital demande o 

de escritabilidade (writability, em inglês e Schriftbarkeit, em alemão).  

Em certa medida, leiturabilidade e escritabilidade dimensionam um caráter de 

intencionalidade que denota maior preocupação com a capacidade fluente de ler e 

escrever, em ambientes adversos de imersão, voltados a práticas contextuais híbridas de 

leitura e escrita, continuamente re-configuráveis, dinâmicos, plásticos e mutáveis, que 

não consideram apenas um modo único de ler e escrever, mas enfocam necessidades 

interativas especiais diante dos fluxos ininterruptos de linguagens transformáveis. Já 

que o digital é, por assim dizer, um incorpóreo contínuo, no sentido de que provoca o 

atrito entre os corpora ler-texto (leitura) e escrever-texto (escrita), de modo permanente. 

Assim como também origina múltiplos dialetos expressivos diletantes, por 

intermédio da convergência entre variáveis objetos comunicacionais (livros, jornais, 

diários, correio, telefone, televisão, rádio, cinema, quadrinhos etc), conjugados no 

interior do seu meio imaterial plurimidiático e remediativo que é a web, tendo em vista 

que o digital é conceitualmente um vaso comunicante convergente, de meios e mídias 

multifacetáveis.  

Sendo que a característica de incorporealidade do meio digital torna-o um 

ambiente exploratório adequado à prática experiencial de linguagens híbridas 
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reiteradamente multiplicáveis em espaços re-elaborados de imersão, por conta, 

principalmente, das reiteradas e complexas mediações tecnológicas interconectáveis, 

que aprimoram a acuidade perceptiva dos sentidos humanos, em geral.   

Para Delcin (ASSMANN, 2005, p. 63), o meio digital proporciona, em certa 

medida, grandes oportunidades para se enriquecer culturalmente: 

No novo olhar o meio é uma das dimensões da vida e na escola da vida todo 

ser vivo procura extrair do seu ambiente as informações necessárias para 

adaptar as sua ações. O ambiente proporciona as condições de extração das 

informações, favorece oportunidade de conhecimento vivo, torna a incerteza e 

o risco estímulos da atenção, vigilância, curiosidade, inquietação e possibilita 

o desenvolvimento de estratégias cognitivas, para utilizar, integrar, elaborar 

esquemas de ação, formando uma consciência apta para enfrentar 

complexidades. 

Neste aspecto, o meio digital favorece novos contextos aprendentes e societais, 

pois conforme ele (1999, p. 79) ainda mesmo salienta, a cultura em que vivemos tanto 

abre como fecha as janelas pelas quais vemos o mundo ao nosso redor, significando um 

outro modo de ler o mundo mediado, mediatizado e remediatizado: 

Ela nos leva a vermos certos aspectos da realidade e a não vermos outros; 

mais ainda, leva-nos a não perceber que não vemos esses outros aspectos. 

Como não temos consciência de que não vemos um determinado aspecto ou 

parte da realidade, cremos que o que vemos é toda a realidade ou toda a 

verdade. 
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Pequenas histórias de leitura e vida: 
 

Um dia a pequena Lã entrou na escola, e aos sete aninhos descobriu a alegria de ler. O 

universo revelador das palavras, dos sons e das imagens era uma nova descoberta repleta de 

emoção. Mais tarde, em casa, lendo as primeiras palavrinhas encantadas em voz alta, seu pai a 

vendo, se comove e chora diante da beleza resplandecente de tal imagem. De repente, ele sai de 

casa, correndo desesperadamente... Mais tarde então ele volta, sobrecarregado de livros de 

pequenas histórias encantadas. Deste dia em diante, a pequenina nunca mais deixa de ler e se 

sentir feliz. E seu pai se presta a comprar mais e mais livros a fim de cativar nela o mundo 

infinito e irradiante das palavras. E a partir daí, a beleza de ler se torna então uma verdadeira 

riqueza familiar.   

Certa vez, Tamarinha disse à sua avó: “Vó, se eu souber ler, vou saber tudo que está escrito, 

não é? E ninguém vai poder me enganar...“ Sua vó, sorrindo disse, então: “Sim, Tamara, você 

está certa”. E a pequenina então enfatizou: “É por isso que eu quero aprender a ler tudo...” 

Um outro dia, em minha casa, já iniciada no ato de ler, a pequena me chamou à sala, e fitando 

a estante repleta de livros, disse espantada: “Paulo, todos esses livros aí você já leu? 

”Alegremente, eu respondi: “Não Tamara, alguns livros a gente não lê por inteiro, outros a 

gente lê algumas vezes e, outros a gente lê sempre,a vida toda, sabe por quê?” E ela fazendo 

um sinalzinho com a cabeça, ao compreender perfeitamente tudo que havia sido dito, afirmou 

então a mim: “Sei sim, é porque quando a gente lê, a gente muda e o livro muda também.”  
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ste capítulo se destina a apresentar e discutir alguns conceitos que podem 

auxiliar na atividade pedagógica dos professores diante da perspectiva de 

alta digitalização da sociedade brasileira, uma vez que formar professores na 

era das redes tecnológicas digitais demanda o enfrentamento de diversos desafios 

pedagógicos freqüentes.  

Dentro deste aspecto, salienta-se que a interlocução interfacial entre midiologia, 

hermenêutica e educação torna-se chave nesta empreitada desafiante de modo a se 

elucidar caminhos interpretativos de incorporação dos meios digitais no espaço escolar.  

Não obstante, a leitura do mundo digital requer outros pressupostos mediativos 

em que a cisão entre leitura e escrita, nos moldes canônicos do livro impresso, tornam-

se realidades misturadas que se articulam continuamente no processo de formulação do 

ato pensante e da sua corporificação midiática.  

Neste sentido, a educação na era das redes digitais de informação e comunicação 

prescinde de outro nível de sensibilidade, assim como implica em outros modos de ler 

conhecimentos. 

O que acalenta, conseqüentemente, outros desafios educacionais em pauta, em que 

as técnicas do digital possam ser empregadas para estimular um ambiente de 

cooperatividade humana mediada pelo uso dos artefatos tecnológicos dos meios digitais, 

criando condições de uma outra percepção interfacial da cultura humana. 

De modo que reconhecer e interpretar as mediações interagentes nos meios 

digitais tornam-se atividades contínuas relevantes para a inserção reflexiva de valores 

educacionais, no contexto escolar, inerentes à manipulação e apropriação simbólica dos 

recursos disponíveis em tais meios tecnológicos.  

Uma epistemologia da leitura para fins didático-pedagógicos requer toda uma 

educação do olhar observador por parte daqueles que estão envolvidos na relação 

pedagógica (educadores e educandos), assim como também leva a se repensar as 

estratégias pedagógicas em vista de uma nova sensibilidade, atenta às inovações 

tecnocientíficas e artísticas no mundo contemporâneo. O que de certa forma, desemboca 

na necessidade de se rever as conceituações de leitura, escrita, interpretação e 

mediações.  

E
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5.1 A Interface entre Midiologia, Hermenêutica e Educação no 

Mundo Digital  

Conforme já dito anteriormente, para Assmann (1998), a era das redes expõe três 

características essenciais: a hipertextualidade, a conectividade e a transversalidade. 

 A hipertextualidade qualifica o texto dentro de uma visão conceitual com mais 

elasticidade, em que os textos se multiplicam e se diversificam. O que traz à tona uma 

metáfora própria para enriquecer o campo epistemológico da didática: estar aberto a 

novas construções textuais pode significar estar aberto também a um mundo vasto de 

outras culturas, modos de pensar, sensibilidades humanas e conhecimentos ignorados.  

Já a conectividade caracteriza a capacidade de conexões entre múltiplos 

equipamentos e programas computacionais, em que a integração de sistemas 

heterogêneos se tornou uma realidade concreta e acessível a todos os usuários de 

informática. Mas a conectividade, analogamente, pode ainda se referir às conexões que 

emergem nas linguagens hipermediáticas, refletindo a natureza do hipertexto enquanto 

modo conector de conhecimentos e realidades múltiplas. Ou ainda a própria analogia 

entre conectividade, hipertexto e redes neuronais como um modo imitativo de 

referenciar as conexões e os processos cognitivos humanos em interfaces contínuas. 

Quanto à transversalidade, esta é uma noção próxima à transdisciplinaridade, 

segundo Assmann (1998), e remete ao processo de não-linearidade de articulações e 

construções de conhecimentos. Mas, além disso, compreende ainda uma nova 

sensibilidade para o sentido do que é texto e conhecimento, já que o próprio 

conhecimento pode ser visto como produção textual que remete ao significado de 

tecido, rede, enredo, teia, ou melhor, dizendo, com articulações não só no campo da 

linguagem falada, escrita e visual, mas as quais têm origem no próprio processo de 

realização do pensamento humano, e como este se serve da linguagem para imprimir 

sua percepção do mundo, selecionando desta diversos modos representativos do 

conhecimento humano em relação ao modo como estes são internalizados e 

externalizados por cada sujeito.   

Como os termos rede, tecido, teia, enredo e texto têm origens idênticas, com 

proximidades etimológicas e semânticas, a expressão “tecer conhecimento em rede” 
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expressa bem a idéia do conhecimento como um texto dinâmico e coletivo, que é a 

característica singular do hipertexto, ou seja, sua ampla possibilidade de ser uma 

expressão coletivizante do saber.    

Seguindo tais acepções, o vídeo Conexões de James Burke, bem como o seu livro 

“Teia do Conhecimento (Knowledge Web) refletem esta natureza hipertextual da 

internet, segundo ele: a grande rede do conhecimento humano. Sendo que o projeto k-

web (www.k-web.org) atualiza as formas de interpretação do conhecimento propostas 

anteriormente por ele, a partir de outros suportes tradicionalmente usuais: vídeo e livro. 

Na verdade, pode-se perceber claramente no processo de uso de diversos suportes, 

no tocante à construção de conhecimentos científicos e tecnológicos, didaticamente 

elaborados por Burke, um processo intrínseco de remidiações (DAVID & GRUSIN, 

2000), ou seja, de “modos particulares em que as novas mídias reconfiguram as mídias 

tradicionais e os modos em que as mídias tradicionais reconfiguram-se a si mesmas 

para fazer frente aos desafios das novas mídias” (SANTAELLA, 2007, p. 78).  

Neste sentido, no teledocumentário Conexões 3, que data de 1997, ele já emprega 

em vídeo, tal processo de remodelação de mídias, apresentando as conexões entre 

conhecimentos a partir da metáfora do hipertexto, sempre fazendo uma recapitulação no 

final de cada episódio do teledocumentário, utilizando fragmentos de imagens que são 

revisitadas e interligadas por ícones (nós, links), que fazem alusão à determinada 

situação ou imagem do conhecimento que fora elucidado.  

Já no livro “Teia do Conhecimento” (referência completa - The knowledge web: 

from electronic agents to Stonehenge and back— and other journey’s through 

knowledge, 1999), ele aplica o conceito de hipertexto para exemplificar as várias 

possibilidades de interfaces entre conhecimentos, rompendo com a linearidade histórica, 

ao mostrar como toda produção de conhecimento possui um entorno cultural, ou seja, 

uma comunidade de indivíduos que compartilham conhecimentos e interferem na 

criação de novos conhecimentos.  

    Deste ponto de vista, sua visão esclarece que não existe conhecimento 

produzido de modo isolado, como nas paredes de um laboratório, de uma sala de aula, 

de uma universidade ou instituto de pesquisa. Em outras palavras, pode-se dizer que 

todo conhecimento científico é essencialmente autoecoprodutor (MORIN, 2000), o que 
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aponta para uma visão ecológica do conhecimento científico, pois a ecologia da ciência 

(idem, p. 60) “é a cultura, é a sociedade, é o mundo”. E Burke procura justamente 

demonstrar isto, rompendo com uma visão elitista do conhecimento científico e 

tecnológico.  

Já o projeto k-web radicaliza ainda mais o uso da tecnologia para remodelar sua 

percepção do conhecimento como rede e em redes de significações hipertextuais e 

multimídicas. A idéia do k-web é empregar ferramentas e interfaces computacionais 

como imagens dinâmicas, avatares e ambientes de simulação, bases de conhecimentos 

hipertextuais, entre outras coisas, para tornar o acesso ao conhecimento um processo de 

contínua imersão e reinterpretação em um mundo vasto de conhecimentos entre outros 

possíveis de serem imaginados e criados.  

No k-Web, as possibilidades hermenêuticas de interpretação e descoberta de 

novos conhecimentos se amplificam intensamente. O que aponta para uma nova 

realidade medial (Hartmann) da ciência da interpretação (hermenêutica). Fato é que 

muitos pesquisadores interessados no próximo estágio paradigmático da internet, a 

chamada web 2.0, como Pierre Lévy, Hartmann, Kerckhove, Santaella, entre outros, 

com freqüência fazem alusões à hermenêutica e à midiologia. Será que não estaríamos 

então diante de uma nova virada hermenêutica: rumo a uma hermenêutica midiológica, 

em que os meios digitais mudam completamente a nossa forma de interpretar e de nos 

relacionar com o conhecimento que se complexifica à medida que avançamos mais e 

mais na aquisição de novos conhecimentos científicos, estéticos e tecnológicos?   

A hermenêutica midiológica quer ser uma teoria da interpretação voltada 

especialmente ao campo das mediações, ou seja, das construções simbólicas realizadas 

pelo ser humano, ou, melhor dizendo, das interpretações de suas interpretações, da 

análise profunda das mediações entre mediações que povoam a construção do 

conhecimento humano.    

Pode-se dizer que o próprio trabalho de Burke já espelha esta noção de que as 

mídias paradigmaticamente fornecem elementos interpretativos para se representar o 

conhecimento com mais complexidade e dinamismo. No caso do k-web, uma chave 

importante é a interdisciplinaridade, pois para ele, a educação exige novos modos de 
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pensar que permitam tanto mapear as contribuições do passado como as possibilidades 

do futuro15.  

Os professores estarão preparados atualmente para enfrentar tais desafios? Será 

que a interpretação que os nossos educadores têm do conhecimento atualmente ajuda-os 

a preparar melhor seus alunos para as necessidades do amanhã? 

Talvez, neste sentido, é que o trabalho didático de Burke reflita os horizontes para 

uma nova atitude epistemológica, uma outra sensibilidade para o campo da 

interpretação do conhecimento, e uma aproximação indissociável entre midiologia, 

hermenêutica e educação.  

5.2 A Leitura do Mundo Digital no Espaço Escolar: Pressupostos 

Mediativos 

No espaço digital emergem redes de leituras e leitores assim como rede de 

medialidades e intermedialidades que representam diferentes itinerários interpretativos 

assim como interfaces mediativas, fruto da convergência entre múltiplos meios 

tecnológicos da comunicação digital.  

Neste aspecto, do ponto de vista pedagógico, torna-se imprescindível refletirmos 

sobre o aspecto de existência no que se refere à distinção definida claramente entre 

realidade concreta e realidade medial. Conceitualmente, a primeira decorreria de uma 

experiência e vivência concretizadas na vida cotidiana, sem o amparo excessivo das 

tecnologias de simulação de realidades e comportamentos sociais. Por outro lado, a 

segunda quer enfocar outro nível de realidade, fruto da experiência e vivência contínuas 

em ambientes de alta simulação de realidades, criadas por intermédio de inúmeras 

mediações tecnológicas manifestas, cujo nível de imersão subjetiva e intersubjetiva, 

muitas vezes, concebe outros modos de sociabilidade virtualmente construídos e, 

deslocados no tempo e espaço convencional.  

No entanto, em decorrência do alto grau de inserção dos meios digitais no 

cotidiano social, torna-se cada vez mais difícil estabelecer estas dicotomias existentes 

no plano da experiência pessoal e coletiva, uma vez que tais níveis de realidades 

tornam-se cada vez mais interconectáveis e interdimensionáveis, desfazendo-se 

                                                           
15 Disponível em: http://www.k-web.org  
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vertiginosamente a bipolaridade interpretativa que distinguiam fortemente os conceitos 

relacionados a tais níveis de percepções de realidades.  

Do ponto de vista filosófico, não se concebe a distinção conceitual entre real e 

virtual, mas sim entre real e atual, uma vez que as realidades existentes passam por 

inúmeros processos de atualização, transformando-se em outras realidades distintas 

daquelas anteriormente concebidas. Neste contexto, o virtual quer ser então o real 

quando concretamente transformado, ou ainda quando remete à tendência de 

transformação e reconfiguração do real, em outras palavras, o virtual é o imaginário 

transformador do real.    

Por esta razão, o termo realidade virtual filosoficamente seria equivocado e 

conceitualmente redundante, pois implica na associação entre dois termos que refletem 

o real: o concreto e o seu imaginário criador, sendo que os dois procedem a momentos 

distintos da manifestação do real, ora em seu estado bruto de espaço-tempo 

empiricamente reconhecível, ora em sua contingência despacializada e atemporalizada. 

Portanto, conforme salienta Santaella (2003, passim), o modo mais adequado de se 

referir a esta realidade enquanto recriação sucessiva de tecnologias digitais simuladoras 

seria Realidade Expandida ou Realidade Misturada. 

Realidade expandida significa, de certo modo, assumir positivamente a existência 

de outras realidades presentes que dimensionam os sentidos de percepção, sendo que os 

meios digitais tornam-se responsáveis pela mobilização e agenciamento dos sentidos 

humanos num novo processo de realização de estilos e níveis de acuidade, impossíveis 

de serem concebidos em condições sem a mediação tecnológica do meio digital.  

Já realidade misturada acresce outro valor de sentido a realidades mediais do 

digital, partindo do ponto de vista de que os meios digitais não apenas expandem nossos 

sentidos, mas hibridizam realidades de diversas naturezas e procedências numa 

convergência e convocalidade mediativa e midiática. Neste contexto, liquidificam-se 

várias expressões da realidade convencionada como concreta e empírica, mesclando-se 

estas a outras categorias perceptivas tecnologizadas, medializáveis e remedializáveis. 

Como então se pensar em uma leitura deste mundo digitalizado em expansão? 

Quando Freire (1996) dizia que “ler é ler o mundo”, queria dizer o mundo em qualquer 

nível de contextualização, mesmo sem prever outro conceito de mundo, pois, para ele, a 
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leitura significa a interpretação dos códigos de linguagens inerentes a qualquer condição 

de relação do homem com o mundo e no mundo ao qual está inserido. De modo que ler 

o mundo pode ser estendido ao contexto da digitalização, que justamente trata de outro 

contexto de criação de códigos e linguagens da expressividade humana.    

Se o espaço escolar for capaz de captar este sentido freireano de leitura, como um 

movimento de interpretação transversal dos códigos e linguagens de qualquer saber 

humano, percebendo a sintonia clara e inevitável com o mundo digital enquanto formas 

de remodelação cultural, isto poderá representar uma empreitada desejosa nas mudanças 

paradigmáticas que decorrem não somente da incorporação exaustiva e atualizável dos 

recursos tecnológicos no meio educacional. Mas sim, principalmente, pelo nível de 

conscencialização e conscientização do teor relevante que as mediações tecnológicas 

desempenham em nossa percepção da realidade do mundo. Sendo que procurar 

enfoques interpretativos de tais mediações poderá representar um aprimoramento 

desejável ao processo de formação de professores na era das redes digitais de 

comunicação e informação.   

As tecnologias criam e multiplicam os espaços de mediação de saberes, sendo que 

o ciberespaço não deixa de ser um espaço de construção da cultura uma vez que 

midiatiza signos e símbolos vigentes assim como os transforma em outras interpretações 

desta nova realidade cultural medializada.  

Dentro de uma acepção freireana (1996), convém dizer que “o mundo não é, mas 

ele está sendo”, porque é uma construção inacabada e contínua da percepção do próprio 

ser humano, enquanto sujeito imanente e inacabado que reflete coincidentemente o 

próprio movimento contínuo e provisório da vida. Do mesmo modo, o sujeito virtual é o 

sujeito que se transforma a cada momento, transmutando-se, conceitualmente, ao estar 

imerso em ambientações propícias ao desenrolar de acontecimentos inusitados e 

surpreendentes o tempo todo, como é o espanto diante da vida intensa.  

No mundo digital, a leitura e a escrita se interconectam mais intimamente pelo 

advento da interatividade síncrona (simultânea) e assíncrona, cujo texto pode ser 

produzido simultaneamente às leituras e releituras individualizáveis e coletivizantes 

dentro um espaço de contato público midiatizável. Neste aspecto, o tempo e o espaço da 

leitura e da escrita tendem a não se separar mais um do outro, uma vez que as leituras 



 171  

enquanto indagações contínuas podem perfazer múltiplos enlaces reflexivos 

digitalmente compostos no mesmo espaço de reflexão coletivizada. A escrita torna-se 

então forma manifesta simultânea ou quase-simultânea da leitura no contexto da 

digitalização interativa e mediacional. Se considerarmos a acepção derridariana de que 

escrita é pensamento, nos meios digitais esta fusão passa então a se completar 

efetivamente como realização cultural incorpórea.  

Um fórum eletrônico, chat, blog, orkut sintetizam, de certo modo, esta percepção, 

em que ler, escrever, fotografar, filmar, interagir constantemente tornam-se códigos de 

expressividade de um mesmo meio e linguagem hibridizantes - o meio digital com suas 

múltiplas interfaces culturais hipertextualizadas.  Isto cria um ambiente de 

experimentação das linguagens expressivas do digital, estimulando suas inúmeras 

interfaces com o campo da leitura e da escrita. Naturalmente, a liberdade expressiva 

simula usos inapropriados da linguagem escrita que é oficialmente aceita como 

vernáculo da norma culta, no entanto, tais disparidades expressivas consubstanciam 

outro ponto de vista: o desejo livre e prazeroso de escrever, sem imposições e restrições 

previamente codificáveis e condicionantes em termos de objetos de pensamento e 

sensibilidade.  

Segundo Jean Lebrun (CHARTIER, 1998, p. 103-104), há um forte preconceito 

legitimado em relação a diversas expressões culturais do texto que o meio educacional 

ainda rejeita e deslegitimiza como formas canônicas para se ler e apoiar os fundamentos 

da escrita escolar. Neste tocante ele salienta o seguinte: 

 “Aqueles que são considerados não leitores lêem, mas lêem coisa diferente 

daquilo que o cânone escolar define como uma leitura legítima. O problema 

não é tanto o de considerar como não-leituras estas leituras selvagens que se 

ligam a objetos escritos de fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar 

apoiar-se sobre essas práticas incontroladas e disseminadas para conduzir 

esses leitores, pela escola, mas também sem dúvida por múltiplas outras vias, 

a encontrar outras leituras. É preciso utilizar aquilo que a norma escolar 

rejeita como um suporte para dar acesso à leitura na sua plenitude, isto é ao 

encontro de textos densos mais capazes de transformar a visão do mundo, as 

maneiras de sentir e de pensar.”  
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Desta forma, seguindo tal linha de argumentação, a escola parece estar ainda 

refém de repetir inequivocamente o mesmo comportamento dado a textos de obras 

culturais não realizáveis no objeto do livro impresso. Por outro lado, Lebrun demonstra 

também como é relevante se ter consciência de que estas expressões da cultura refletem 

uma visão de mundo, no que podemos supor que, a teia do conhecimento (BURKE, 

1999) se interliga à teia da vida (CAPRA, 1997), de modo a não se negar mais que o 

conhecimento da vida interfere continuamente na aprendizagem do conhecimento 

escolar e, no acesso a outros níveis de conhecimentos, tornando mais indissociáveis os 

vínculos conceituais entre o currículo da escola e o currículo da vida, ou entre a prática 

escolar e a prática vivencial dos alunos.   

5.3 Educando na Era das Redes: Sensibilidade Hipertextual e 

Outros Modos de Ler Conhecimentos 

Para Assmann (1999), a era das redes simboliza a oportunidade de transformação 

social do mundo pelo desejo de emancipação solidária e sensibilidade humanizante. Não 

representa apenas meros conceitos tecnológicos e científicos aplicados a contextos 

pedagógicos como inovação educacional, ao contrário disso, simboliza significativa 

mudança radical tanto na postura do educante quanto na do aprendente frente aos 

desafios didático-pedagógicos que emergem sob a égide da complexidade do 

conhecimento em expansão. Em que novas possibilidades se abrem para inventariar 

caminhos interpretativos alternativos, os quais refletem necessidades de mobilidade do 

pensamento lógico e sensibilização da acuidade perceptiva. 

Ainda segundo ele (1998, p. 21), a sua mais tenra experiência e vivência como 

internauta lhe propiciou “sentir o mundo como hipertexto de infinitas entradas, 

biblioteca inabarcável e relacionamentos gostosos”. O que denota, por assim dizer, que 

a sensibilidade hipertextual define “um horizonte de aberturas que praticamente não se 

fecha (não há ponto de chegada obrigatório), deixando que o itinerário da leitura seja 

decidido pelo intérprete” (idem, p. 154). Isto, para ele, qualifica criativamente um 

processo instituinte não só de novas relações com as formas de saber já constituídas, 

mas também semeia outros saberes diferenciáveis à medida que esta sensibilidade 

hipertextual pressupõe uma nova abertura diante da vida em termos muito mais 

abrangentes do que a factualidade como são encarados os meios digitais. 
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Não obstante, o hipertexto condensa em seu interior um amplo conjunto de nós 

interligados por elementos de conexões internas e externas à página do seu corpus, 

sendo que cada ponto de entrada pode simbolizar palavras, imagens, ícones, sons, 

vídeos, como num meio de conexão que remete a outros meios conectores, meta-

referencial e multirreferencial ao mesmo tempo.  

Neste aspecto, o hipertexto digital tece relações com outros hipertextos, numa 

trama de contatos multidirecionais infindáveis (links), contendo em sua dimensão 

plástica, contudo, “suficientes garantias de retorno para que os sujeitos interagentes se 

sintam seguros em sua navegação” (ASSMANN, 2000, p. 271).   

Mas o hipertexto não é apenas uma metáfora rica para se instaurar novas atitudes 

aprendentes na busca de maneiras criativas de conhecer. Constitui-se num desafio 

epistemológico de transformação na forma de se conceber nossa relação com o 

conhecimento e a prática da vida. Para Assmann, isto simboliza contextos para 

a“versatilidade de iniciativas, escolhas, opções seletivas e constatações de caminhos 

equivocados ou propícios” (idem, 272). Neste contexto, o hipertexto traz à tona não 

somente modos distintos de acessar informações e produzir conhecimentos, mas, 

principalmente, outros modos de lidar com o conhecimento frente aos modos de lidar 

com os desafios propostos pela vida.  

O que abre, por assim dizer, um campo frutífero para o desenvolvimento de 

pesquisas criativas, uma vez que sua dimensão bifurcável e reticular transformou “os 

modos de tratar, acessar e construir o conhecimento” (idem), assim como também 

propiciou um novo entendimento das realidades discursivas, que remetem às novas 

formas de enactar mundos de sentidos mediados por nossos próprios processos 

cognitivos co-reestruturados na imersão com os meios digitais. De forma que nossos 

processos de conhecimento constituem-se não mais apenas em modos de racionalização 

das realidades observadas, mas sim em modos de abertura a outras realidades sensíveis.     

  Neste tocante, a era das redes conjuga-se como também a era das múltiplas 

leituras, das tramas entre interfaces de linguagens, dos rizomas de conceitos, da abertura 

a mundos de sentidos e, conseqüentemente, a era das mediações humanas e tecnológicas 

em contextos de ambiências multi-variavelmente midiáticas.   
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5.4 Mediações Interagentes nos Meios Digitais 
 

Se todo conhecimento é mediação de outro conhecimento, ao se perceber quais as 

mediações que interfiram na construção de um determinado conhecimento, é possível se 

ter acesso a diversos elementos indiciários que promoveram a estruturação posterior de 

determinados conhecimentos, que acabam por modelar todo um pensamento filosófico, 

poético, estético, científico, tecnológico etc. Ou ainda, de como um determinado 

conhecimento transforma quase que completamente o pensamento de alguém, 

reverberando um sentido próprio e característico que culmina na sua expressividade 

subjetiva.  

A mediação é importante enquanto conceito pedagógico-didático, porque é o 

modo de nos percebermos como transformadores do mundo, a capacidade do homem 

interferir sobre as coisas ao seu redor, a natureza e, por assim dizer, a própria cultura 

(que já é uma criação humana, por excelência) e, sobre si próprio, ou seja, sobre o 

destino da condição humana. 

Conforme já salientado, anteriormente, a mediação se relaciona tanto a um 

contexto de materialidade concreta do mundo físico quanto a um contexto de 

objetivação intelectiva do mundo abstrato, relacionado ao campo dos signos, símbolos, 

idéias, conceitos e valores humanos. Mas não é somente por intermédio da objetiva 

intelectiva que o ser humano cria e desenvolve seus referenciais mediativos. O pulsar da 

subjetividade fomenta mediações imprevisíveis, pois remete ao campo dos sentidos e 

sentimentos pessoais e singulares, impossíveis de serem sistematizados e organizados 

pelo artefato da razão. 

O verbo mediar, por exemplo, apresenta uma multiplicidade de conotações 

interpretativas, tais como: conciliar interesses individuais com interesses coletivos, 

intervir, dialogar, interpretar, representar, potencializar, transcender e transformar. 

Genericamente, mediação remete a um processo dialógico-dialético presente em todo o 

processo comunicativo humano, ou seja, trata-se de um processo de construção de 

interpretações simbólicas, dentro tanto da esfera da comunicação intersubjetiva 

(interação social) quanto da esfera da comunicação intra-subjetiva (processo 

internalizado e introspectivo).Neste aspecto, existem algumas concepções mediativas 
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propostas, que auxiliam a compreender melhor alguns modos de se interpretar certas 

realidades observadas.  

Marshall McLuhan, por exemplo, pensando sobre o papel dos meios de 

comunicação na sociedade moderna, disse certa vez: “Os homens inventam as 

ferramentas e as ferramentas reinventam o homem” (MCLUHAN, 1996). Tal 

pensamento assinala um ponto de vista de que as ferramentas humanas não apenas 

realizam intervenções externas ao mundo, mas também transformam o processo 

cognitivo do seu inventor, aprimorando-no de forma a ter mais consciência do mundo e 

de si próprio. 

Já Santaella (2003) expõe sua concepção da seguinte forma: 

De um ponto de vista semiótico, cultura é mediação.Onde houver vida, há 

cultura, pois a vida só se explica porque, no seu cerne, reside a inteligência, 

outro nome para mediação. As diferenças entre natureza e cultura não se 

resolvem na simples e fácil oposição... mas “manifestas na capacidade 

simbólica da espécie humana. 

Tem-se aqui outro contexto significativo para mediação: uma abordagem 

semiótica da cultura, expressa na capacidade do ser humano codificar e decodificar 

signos e símbolos. A cultura, dentro desta concepção, é vista como um círculo crescente 

produtor de signos. 

Outra concepção mediativa é a proposta por Queraltó (apud QUADROS, 2001), 

que levanta a seguinte questão no campo científico contemporâneo: 

O significado epistemológico da tecnologia na pesquisa científica 

transformou-se completamente nas últimas décadas. No início, a relação 

clássica entre ciência e tecnologia estabelecia um caráter de subordinação da 

última à anterior. A tecnologia nessa ótica era, portanto, considerada ciência 

aplicada, a qual se propunha a auxiliar o processo científico de manipulação 

das condições naturais do objeto científico. De fato, a influência da tecnologia 

na busca de objetividade científica não implicava qualquer variação 

importante da estrutura epistemológica do conhecimento científico. 
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Queraltó descreve, neste caso, um processo de mediação epistemológica da 

estrutura do conhecimento tecnológico sobre a estrutura do conhecimento científico, em 

que um remodela o outro num continum transformativo. Desta forma, o papel da 

tecnologia deixa de ser apenas o de intensificar o desenvolvimento da produção 

científica, influenciando também nos campos cognitivo, social e político, propiciando 

certas condições favoráveis de geração de novos conhecimentos e objetos científicos 

(QUADROS, 2001).  

Sendo que este papel crescente da tecnologia de mediação epistemológica da 

ciência teria sido responsável pelo desenvolvimento de outros campos científicos 

recentes, tais como: Física Nuclear, Cosmologia, Bioquímica e Genética, em que se 

transforma completamente a relação entre objetos teóricos e pragmáticos da razão 

científica (idem). Mediação, neste contexto tratado por Queraltó, designa “uma 

natureza de extensão, pois enquanto o instrumento condiciona-se à atividade de 

produção científica correlata, ela especifica esta atividade num campo de relevância 

científica, em outras palavras, ela define o escopo de conceitos e fundamentos 

pertinentes a determinado objeto científico” (idem).   

Não obstante, Morin (1997, 20), estabelece esta conceituação na forma em que a 

sociedade faz uso de determinados conhecimentos: 

 A técnica produzida pelas ciências transforma a sociedade, mas também, 

retroativamente, a sociedade tecnologizada transforma a própria ciência. 

No que Freire (2006), indagativamente, completa: 

... o diálogo é estes encontro dos homens, mediatizado pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando portanto na relação eu-tu. 

Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizado pelo mundo. 

Nas reflexões dos dois pensadores, pode-se notar uma preocupação na inter-

relação entre conhecimento e finalidade social. Para Morin, é fundamental 

compreender-se que a técnica produzida pela ciência transforma a sociedade, mas que 

também, a sociedade de posse da técnica pode ser capaz de interferir no processo de 
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construção do conhecimento científico. Neste caso, novamente, ele evidencia como há 

uma interlocução contínua entre ciência, técnica e sociedade. 

Já Freire fala da mediação como diálogo intersubjetivo, possível de se concretizar 

mediante as condições oferecidas pela cultura, numa inter-relação indissociável entre 

comunicação e cultura, pois, pare ele, a cultura torna o homem humano, uma vez que o 

modo do homem se fazer presente ao mundo e de ampliar seus níveis de interlocução. 

 Como se pode perceber, o termo mediação possui uma multiplicidade conceitual, 

pois existem diversas óticas de entendimento e usos interpretativos. Neste sentido, 

podemos falar, em vários espectros mediativos: 

• Mediação simbólica, regida pelo campo da linguagem; mediação estética, 

regida pela identificação dos elementos estéticos que constroem redes de 

significações; 

• Mediação semiótica, constituída pelo universo dos signos das linguagens 

polimorfas; 

•  Mediação cultural, em que se estabelece o foco interpretativo na ação dos 

atores socioculturais; 

• Mediação tecnológica, em que a tecnologia cria as condições de interação 

social mediada e de acesso mediatizado do mundo; 

• Mediação epistemológica, em que campos de saberes como ciência, 

tecnologia e arte redimensionam as estruturas de conhecimentos de outras 

áreas disciplinares, possibilitando o surgimento de novos conhecimentos 

estruturados; 

• Mediação científica, em que o homem cria instrumentos intelectuais de 

interpretação da natureza; 

• Mediação social, em que são balizados mecanismos de aproximação de 

linguagens científicas e intelectuais com o linguajar leigo ou do público 

em geral.  
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• Mediação pedagógica, em que o professor desenvolve estratégias de 

ensino e aprendizagem adequadas aos processos cognitivos e afetivos de 

seus alunos.    

Figura 1: Múltiplos conceitos de Mediação 

 

No entanto, estas são apenas algumas formas didaticamente elucidativas para se 

mostrar as múltiplas concepções mediativas, presentes nos processos de construção de 

conhecimentos, não desejando ser, de modo algum, um estatuto conceitual da mediação, 

uma vez, que o conceito de mediação não se encerra em tais elucidações, bem como há 

modos complementares e distintos de conceber o plano de ação de várias destas 

mediações aqui apresentadas.  

Neste aspecto, pode-se dizer que estas são tipologias mediativas que abarcam um 

universo de conceitos mediativos, uma vez que o campo de elucidação das mediações é 
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heterogêneo, porque a cultura humana é caracteristicamente multifacetada, possuindo 

múltiplos objetos culturais relacionados a múltiplas práticas sociais de seus usos. Não 

obstante, há campos mediativos de abrangência genérica e específica, uma vez que as 

mediações concebem-se tanto por intermédio de uma axiologia científica, quanto por 

uma dimensão afetiva de relacionamento com o mundo, objetos e sujeitos. 

Por outro lado, no campo do digital, ocorre uma multiplicidade de mediações 

interagentes e complexificadas por conta da multifacetagem cultural em profusão, o 

que, por sua vez, requer o inventário de certos enfoques mediativos no sentido de se 

poder interpretar e caracterizar as idiosincrassidades operantes nos meios digitais.     

Em certa medida, certas idéias, valores e conceitos possuem determinada força 

material, poder de influência ou capacidade de produzir efeitos na sociedade humana 

como um todo, à medida que tais elementos contribuem para a reconfiguração de papéis 

sócio-culturais que catalisam mudanças profundas no modo de pensar, sentir e a agir 

coletivamente.  

5.5   Meios, Mediações e Valores Educacionais 

Em seus argumentos filosóficos, Freire (1996) insiste na distinção e correlação 

entre meio e meios, ou seja, entre ambiente educacional e, métodos e técnicas 

disponíveis para o uso pedagógico do professor. Tal ambiência pedagógico-didática, ou, 

melhor dizendo, tal sinergia entre ambiente pedagógico-didático, adequado às 

necessidades de aprender dos alunos e ensinar dos professores é que tornam os saberes 

ensinados, comunicáveis como cultura humana de valor ressignificado, tanto pela ótica 

do professor quanto pela ótica dos alunos.  

Tem-se, neste caso, então, mediações que ocorrem, em primeiro lugar, a partir da 

organização da infra-estrutura necessária de ensino e aprendizagem, voltada para 

determinado fim pedagógico de conteúdo didático relevante, e, em segundo lugar, pelos 

métodos e técnicas empregados pelo professor, bem como sua capacidade de elucidar os 

conhecimentos, didaticamente, para o universo dos alunos, e, por último, pela 

capacidade dos alunos aproximarem seus conhecimentos prévios do campo perceptivo 

dos conhecimentos escolares.   
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Por meio desta imagem educacional elucidativa, verifica-se como as mediações 

acontecem como um círculo interpretativo permanente e interpenetrante, que articula e 

sobrepõe inúmeras camadas perceptivas para se compor a ambientação humana, 

desejável e propícia ao processo da relação pedagógica.   

É neste aspecto, que se distingue, para mim, conceitualmente, a mediação 

pedagógica da mediação educacional, pois a mediação pedagógica enfatiza as condições 

e os processos de atuação do professor, e sua capacidade de realizar mediações 

relacionais entre os conhecimentos, no entanto, desconsidera as mediações conceituais 

que os alunos realizam com ou sem interferência da prática pedagógica. Ou seja, 

desconsidera os alunos enquanto sujeitos autônomos, que constroem suas próprias 

interpretações simbólicas do mundo da natureza e da cultura, por ou sem intermédio do 

professor. 

Mediação pedagógica concentra-se mais na capacidade de utilização de 

determinados métodos e técnicas para se obter um determinado fim didático-

pedagógico, ao passo que mediação educacional contextualiza não só o campo das 

práticas existentes de ensino e aprendizagem, mas também a capacidade de elaborar 

teorias e práticas que orientem e atualizem as formas de ensino e aprendizagem mais em 

consonância com as transformações contínuas do conhecimento humano, bem como 

com as demandas e necessidades emergentes dos aprendentes.    

Assmann (2000) salienta que, para que o discurso pedagógico se renove, de modo 

a articular o pensar, sentir e agir pedagógico em maior sintonia, torna-se necessário o 

empreendimento de uma nova epistemologia dos valores educacionais, na qual 

prevaleça sobretudo a inter-relação entre sentimento e razão, pois educar significa, para 

ele, também uma notável e desejosa sensibilidade social para o sentido da aprendência 

pedagógica, equiparado ao sentido da vida e da realização humana.   

Esta epistemologia solidária, defendida pelo pensador, concebe que “aprender é 

abrir-se ao mundo dos outros”, assim como é também “transformar-se”, de onde 

decorre, por assim dizer, possibilidades infindáveis de realizar mediações educacionais, 

depreendidas a partir da inter-relação epistemológica entre o universo da didática e dos 

valores educacionais.  
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Reencantar a educação, redimensionando esta perspectiva, doravante assinalada 

por Assmann (1998), pressupõe que o espírito poético é a fonte inesgotável para se 

engendrar nas mentes e corações dos educantes e aprendentes, a capacidade sensível de 

reconhecer a engenhosidade criadora do homem a serviço de valores cidadãos, e não 

apenas para se instituir uma Sociedade Aprendente, em que todos estejam imersos em 

contextos variáveis de aprendência, continuamente, mas, além disso, presumir a 

necessidade emergencial de uma Sociedade Educadora, por desejo de civilidade e 

princípio de civilização.  

Sociedade Educadora significa assumir socialmente a noção de educação e cultura 

como processos desfronteirizados no tempo e espaço, que permeiam a diversidade e a 

pluralidade da cultura educativa, a qual não se situa fixamente em um único lugar, mas 

se distribui por diversos pontos de referência cultural, ao mesmo tempo em que se 

articula com pontos virtuais de acesso à cultura e educação, ao considerar que todo 

espaço vivencial: cidade, escola, trabalho, lazer e internet constituem-se em espaços 

educativos, que devem ser trabalhados como sentido pedagógico da vida, expresso na 

convivência e co-existência de povos e expressividades culturais diversificadas.  

O processo de “abrir-se ao mundo vasto dos outros” e “transformar-se” em 

detrimento de tal postura aprendente significa, em certo aspecto, despertar a partir do 

reconhecimento da existência do outro o sentimento de alteridade, ou seja, a capacidade 

de reconhecer no outro, certos sentimentos humanos que são comuns a todo ser 

humano, tais como: dor, sofrimento, angústia, alegria, frio, calor, medo, felicidade, 

esperança, afeto, solidariedade, generosidade, sonhos etc. Isto representa dignificar o 

outro como alguém que goza dos mesmos direitos e deveres que temos: direito de ter 

esperança, de sonhar e de ser feliz, ao ter condições e oportunidades de se realizar como 

ser humano capaz; e o dever de respeitar o direito dos outros, como forma de 

salvaguardar o respeito aos seus próprios direitos individuais.  

Do ponto de vista pedagógico, esta conexão entre mediações/valores educacionais 

nos faz repensar a dimensão conceitual que se faz entre os significados, o sentido e as 

insignificâncias da vida. Os significados se concebem como algo que pode ser, à 

primeira vista, do ponto de vista teórico, inteiramente ou parcialmente apreendido, ao 

passo que sentido, dentro da acepção deleuzeana, refere-se a algo inacessível e 

insondável, e que é próprio da sensação e sentimento singular de cada sujeito. Já as 
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insignificâncias seriam aquelas pequenas coisas salutares da vida, muitas vezes 

esquecidas, ignoradas e desprezadas em detrimento da turbulência do cotidiano e que 

expressam mais verdadeiramente o sentido de humanidade: os pequenos gestos 

humanos, o modo de ver a natureza e a vida a partir do espírito humano, e a própria 

poesia da vida, construída pelo lirismo poético ou pelo estado de alma do indivíduo com 

fundo pedagógico.  

Dentro desta ótica, falar em mediações e valores educacionais consubstancia, em 

certa medida, o sentido de humanidade e humanização que decorre do que é ser 

humano: a humanidade expressa em termos de sentimentos humanos sensíveis 

(amorosidade, afeto, generosidade) e a humanização como processo de sensibilização 

necessária para se despertar para o sentido de tais sentimentos humanos, ou seja, para 

“se abrir aos outros” e para “transformar-se”, o que, por sua vez, se constituem em 

processos mediativos, realizados gradativamente, de acordo com os graus de vivência 

(Erlebnis) e experiência (Erfahrung) de cada indivíduo. 

Por isso, a mediação não é apenas um conceito para expressar os meios 

interpretativos dos quais o homem se serve para tentar compreender o mundo ao seu 

redor, é bem mais do que isso. Corresponde a um modo de perceber o que é ser humano, 

e o que é humanidade e humanização como atributos humanos. A teoria da mediação 

ajuda-nos a compreender melhor o que somos, como somos e porque somos o que 

somos ao nosso próprio modo de ser. Não é somente uma teoria de entremeios 

(Debray), mas sim uma teoria que busca explicar o sentido de humanidade e de 

humanização, como processo de expansão da consciência de si próprio e das 

possibilidades de se reinventar e se transformar continuamente, com base em meios 

interpretativos construídos ao longo do tempo pelo seu artífice maior: o ser humano.   
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  VVII   
  

AA  EEPPII SSTTEEMM OOLL OOGGII AA  DDAA  LL EEII TTUURRAA  EEMM   

CCOONNTTEEXXTTOOSS  TTEEÓÓRRII CCOO--PPRRÁÁTTII CCOOSS  DDAA  DDII MM EENNSSÃÃOO  

DDII DDÁÁTTII CCAA   
  
  
  

É em nós que as paisagens tem paisagem. Por isso, se as imagino, as crio; 

se as crio, são; se são, vejo-as como ás outras. Para que viajar? Em 

Madrid, 

em Berlim, na Pérsia, na China, nos Pólos ambos, onde estaria eu senão em 

mim mesmo, e no tipo e gênero das minhas sensações?  

A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos, não 

é o que vemos, senão o que somos. 

(Fernando Pessoa) 
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este capítulo, são apresentadas pormenorizadamente as atividades de 

pesquisas que se integram às leituras interpretativas de base teórica. Neste 

aspecto, procura-se adequar as possibilidades teorizadas às condições 

efetivas de enfoques práticos possíveis, tomando-se o cuidado de afinar redes de 

significações entre os dois campos reflexivos, de tal modo que o olhar constitutivo 

complexo contribua para uma acuidade desejável com finalidade didática. 

Dentro deste objetivo argumentativo, primeiramente, realiza-se uma análise 

contextualizada de processos mediativos, tendo em vista a possibilidade de perceber 

olhares distintos que auxiliem na compreensão de como o conceito de mediação se 

processa em diversas atividades humanas, com interesse particular em contextos 

intelectuais, pedagógicos e didáticos. 

Dentro desta análise contextualizada de processos mediativos, foram definidos 

dois critérios observacionais significativos. O primeiro condensa o olhar de graduandos 

em pedagogia, professores-estagiários em formação, pós-graduandos cursando 

disciplina na área de Educação e, pesquisadores em formação, de um grupo de pesquisa, 

na área de Educação e Tecnologia. Já o segundo critério compila o olhar interpretativo 

de pesquisadores em atividade científica e intelectual, fundamentais para o 

prosseguimento da esta parte prática da pesquisa. 

Prosseguindo, realiza um estudo cujo intuito é prover um campo de reflexões 

teóricas em torno de práticas efetivas de projetos educacionais que ilustrem a 

necessidade de atualização de referenciais interpretativos do conhecimento em vista do 

atual nível de desenvolvimento tecnocientífico e, da inserção dos meios digitais na vida 

em sociedade, com implicações inevitáveis dentro do contexto escolar.  

Neste âmbito, são apresentadas possíveis interconexões entre as idéias de dois 

pensadores que refletem os caminhos da educação científica e intelectual nos tempos 

contemporâneos: Jacob  Bronowski e James Burke. Sendo que tal campo de articulação 

tem por objetivo estabelecer relações entre as formas de produção de conhecimento em 

diversos suportes tecnológicos com fins educacionais, de modo a acompanhar as formas 

atualizáveis de representação do conhecimento.  

N



 185  

Outrossim, segue-se a tal abordagem, um item dedicado ao modo como James 

Burke incorpora diversas mídias, demonstrando como cada uma delas possibilita, dentro 

das suas características estéticas, um olhar particular de interpretação do conhecimento. 

Complementarmente, apresentam-se algumas percepções acerca do Glossário de Hugo 

Assmann, para se interpretar o contexto da sua visão do digital. 

Por último, são apresentadas duas experiências educacionais distintas: o projeto 

K-Web e o STEA do NEA-FE/USP, cujo intuito é mostrar como cada enfoque propicia 

um modo de se perceber como as mudanças paradigmáticas no campo do conhecimento 

humano propiciam outras maneiras de ler a vida e o mundo, que não podem deixar de se 

sintonizar com o campo da educação contemporânea. Neste contexto, o K-Web, o 

STEA e o Glossário de Hugo Assmann são ilustrados à luz de leituras e itinerários 

interpretativos que condensam uma epistemologia da leitura, com base em meios 

digitais.  

6.1 Análise Contextualizada de Processos Mediativos 

OOSS  DDAADDOOSS  DDAA  DDIIMMEENNSSÃÃOO  PPRRÁÁTTIICCAA  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA  FFOORRAAMM  CCOOLLEETTAADDOOSS  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  

DDIIVVEERRSSOOSS  FFÓÓRRUUNNSS  EELLEETTRRÔÔNNIICCOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  AAOO  LLOONNGGOO  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA,,  EE  DDEEVVIIDDAAMMEENNTTEE  

RREEGGIISSTTRRAADDOOSS,,  FFEEIITTOOSS  AA  PPAARRTTIIRR  DDOO  CCOONNTTAATTOO  CCOOMM  AALLUUNNOOSS  DDEE  GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO,,  PPÓÓSS--

GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  EE  GGRRUUPPOO  DDEE  PPEESSQQUUIISSAADDOORREESS  EEMM  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  NNOOVVAASS  TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS;;  

EENNTTRREEVVIISSTTAASS  CCOOMM  PPEESSQQUUIISSAADDOORREESS  BBRRAASSIILLEEIIRROOSS  EE  EESSTTRRAANNGGEEIIRROOSS  RREENNOOMMAADDOOSS,,  

FFIILLMMAADDAASS  EEMM  VVÍÍDDEEOO  OOUU  RREEAALLIIZZAADDAASS  VVIIAA  EE--MMAAIILL;;  AANNÁÁLLIISSEE  DDEE  VVÍÍDDEEOOSS,,  LLIIVVRROOSS  EE  

MMAATTEERRIIAAIISS  DDIIGGIITTAAIISS  PPAARRAA  OO  EESSTTUUDDOO  DDEE  CCAASSOO  EENNVVOOLLVVEENNDDOO  OOSS  PPEESSQQUUIISSAADDOORREESS  JJAACCOOBB  

BBRROONNOOWWSSKKII   EE  JJAAMMEESS  BBUURRKKEE..    

Didaticamente, os fóruns eletrônicos e as entrevistas acalentam diferentes 

perspectivas interpretativas, passando primeiramente por alunos graduandos em 

educação, professores em formação, pós-graduandos interessados em tópicos de 

educação e tecnologia, pesquisadores em formação e, finalmente, pesquisadores e 

educadores em atividade. Deste modo, os processos mediativos analisados, em cada 

caso, constitui um olhar sobre a complexificação nos processos de formação 

educacional.  
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6.1.1 Atividades com Alunos de Graduação, Pós-Graduação, Grupo 

de Pesquisa e Professores  

 

Os dados da pesquisa foram coletados a partir de diversos fóruns eletrônicos 

realizados ao longo da pesquisa, e devidamente registrados, pelos quais foi possível o 

contato com alunos em nível de graduação e pós-graduação, grupo de pesquisadores em 

educação e novas tecnologias (Grupo Alpha de Pesquisa da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo – FE/USP) e, grupo de professores-estagiários do Núcleo de 

Educação de Jovens e Adultos (NEA-FE/USP).  

Os fóruns foram geralmente criados com base no uso do ambiente Moodle de 

aprendizagem colaborativa e cooperativa, exceto o fórum com professores-estagiários 

do NEA, o qual empregou como suporte comunicacional o espaço de fórum eletrônico 

voltado a professores, disponível no próprio portal do NEA. Salienta-se que a 

ferramenta de apoio tecnológico à atividade pedagógica, denominada de ambiente 

Moodle constitui-se em plataforma aberta, ou seja, de código fonte completamente livre 

para alterações, correções e aprimoramentos, a serem desenvolvidos de acordo com as 

necessidades de seus usuários, atualmente difundida no mundo e no Brasil para diversos 

fins educacionais.   

Os fóruns com alunos de graduação bem como com o grupo de pesquisa tiveram 

como ponto de partida as discussões sobre mediações no campo educacional, 

empregando como textos de apoio conceitual: uma entrevista em português com o 

pensador e teórico francês da midiologia - Régis Debray -, e um subcapítulo da 

dissertação de mestrado do doutorando, intitulada “A Realidade Multidimensional e a 

Ótica das Mediações”, in: Cibernética pedagógica na era das redes: a ótica da 

educação digital na contemporaneidade, São Paulo: ECA/USP, 2001.  

A entrevista com Debray diz respeito à sua trajetória como pensador e 

pesquisador no campo da Midiologia e suas intersecções com as idéias do pensador 

francês Pierre Lévy, que ampliou o universo de indagações midiológicas para o campo 

das mídias digitais contemporâneas. Já o subcapítulo extraído de minha dissertação de 

mestrado trata a diversidade de conceitos de mediação, enunciando algumas abordagens 
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e suas diferenciações de enfoques, a saber: mediação simbólica, semiótica, cultural, 

estética, epistemológica, pedagógica e cibernética. 

Conceitualmente, a midiologia é uma disciplina de natureza transversal, 

englobando elementos oriundos de áreas do conhecimento como: Filosofia, 

Antropologia, Sociologia, Sociologia, Arqueologia, Semiótica, História, Ecologia, 

Teologia, Estudos Culturais etc. Seu objeto de estudo diz respeito aos modos (meios) 

pelos quais as idéias se disseminam, circulam e adquirem força material. Não se trata 

apenas de um campo decifrador de signos (Semiótica), mas se interessa principalmente 

pelo modo (meio) como os signos tornam-se mundo (cultura).  

Não obstante, o fórum do grupo de pesquisa seguiu a mesma abordagem. 

Contudo, houve um aprofundamento maior de questões com o uso de referenciais 

interpretativos complementares à reflexão pedagógica, oriundos de textos da wikipedia 

e, entrevistas com os pensadores, por exemplo, de onde se pode compreender melhor as 

inter-relações conceituais entre seus pensamentos e filiações teórico-filosóficas.  

Já o fórum da disciplina de pós-graduação tratou especificamente da obra 

“Reencantar a Educação: rumo à sociedade aprendente”, de Hugo Assmann. Sendo 

assim, os alunos foram desafiados a uma leitura apurada do livro do pensador, tendo em 

vista o conteúdo e forma da abordagem contemporânea que ele constrói na inter-relação 

entre Epistemologia e Didática no novo cenário tecnocientífico que ele define como era 

das redes.  

Por fim, o fórum realizado com professores-estagiários tratou da temática do 

pensamento transversal e da transversalidade, segundo a concepção do filósofo alemão 

Wolfgang Welsch, citado no livro “Reencantar a Educação. Rumo à Sociedade 

Aprendente”, da autoria de Hugo Assmann (1998, p. 100-101). 

O registro do conteúdo dos quatro fóruns eletrônicos está disponível em anexo 

específico, do texto da tese. Sendo que cada fórum corresponde a uma amostra 

ilustrativa dos processos de hermenêutica coletiva ou coletivismo cognitivo, 

virtualmente construído em tempos e espaços virtuais e assíncronos. Tal atividade 

prática pedagógica serve, em certa medida, para validar certos apontamentos defendidos 

durante a trajetória metodológica, em que se procura esclarecer a escolha e pertinência 
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do método adequado ao estudo, para caracterizar processos mediativos e interpretação 

de conhecimentos com o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação.  

Fórum I (alunos de graduação em pedagogia) (Anexo A) 

Este fórum foi realizado com alunos do curso de pedagogia da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo, cursantes da disciplina “Educação a Distância” 

(EDM0670), oferecida no primeiro semestre de 2007.   

Conforme, salientado anteriormente, para fundamentar as questões iniciais foram 

postos à disposição no ambiente moodle, dois textos de apoio fundamental: 

1- Uma entrevista com Régis Debray, o teórico da midiologia (campo de 

estudos sobre as mediações), realizada pelo Prof. Dr. Juremir Machado 

da Silva da PUC-RS, para a Revista FAMECOS, Porto Alegre, no. 9, 

dez.1998, quando o filósofo esteve no Brasil para participar do 

congresso nacional da Intercom (Intercom 98) – Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 

2- Um trecho da minha dissertação de mestrado, referência completa: 

QUADROS, Paulo da Silva. A realidade multidimensional e a ótica das 

mediações.  Cibernética pedagógica na era das redes: a ótica da 

educação digital na contemporaneidade, 2002, p. 141-188.  Dissertação 

Mestrado – Escola de Comunicações e Artes, São Paulo.  

Como grande parte dos alunos ainda eram iniciantes na formação universitária, 

embora houvesse também aqueles que cursavam o curso de pedagogia como segunda 

formação, preferiu-se maior cautela no tipo de linguagem selecionada para o tratamento 

de questões tão complexas, embora tenha se percebido um certo nível de articulação e 

maturidade intelectual por parte de alguns alunos mais velhos e experientes na atividade 

educacional e, no teor do embasamento de tais fundamentações teórico-filosóficas. 

Por conta do perfil geral dos alunos, percebeu-se inicialmente grande disposição 

para as discussões realizadas, embora muitas vezes seu nível de linguagem se mostrasse 

deficiente e inadequada para o tratamento de questões tão densamente exploradas. 



 189  

Muitas vezes, notou-se um recurso a certos clichês pedagógicos ou lugares-comuns para 

se referir a determinados conceitos, como o próprio conceito de mediação. 

No entanto, no transcorrer das discussões com o moderador, ao passo que este  

mediava relações conceituais para interpretar realidades cotidianas que se 

aproximassem ao contexto do campo de atuação pedagógica, foi ficando, aos poucos, 

evidente, um processo de aprimoramento cognitivo no tocante à compreensão dos 

fundamentos da mediação para o contexto educacional.  

Em vista da diferença que se estabeleceu entre mediações humanas e tecnológicas, 

partindo do princípio de que não há mediação sem a existência da interferência humana, 

os alunos começaram a questionar, por exemplo, o conceito de mediação por 

computador, percebendo que a tecnologia é um recurso de co-reestruturação da 

cognição humana. Mas tal recurso não tem sentido de realizar mediações sem a ação 

humana que se desencadeia neles, quer previamente à sua concepção como 

conhecimento estruturado, quer posteriormente nas atividades de seu uso massivo.  

Deste modo, eles perceberam, aos poucos, o papel potencial do professor frente ao 

uso de todos estes aparatos tecnológicos, inclusive indagando-se sobre a necessidade da 

crítica engajada como modo de aprimoramento da reflexão sobre os usos mais 

adequados do computador, da internet e outras tecnologias, de modo a se não se fazer 

refém de certos discursos de redenção à cultura tecnologia sem referenciais elucidativos.  

========================================================== 

Trecho extraído do diálogo entre um participante e o moderador do fórum 

========================================================== 

Re: Mediações e processo interpretativo 

por Andressa Christina Trevizan - Tuesday, 15 May 2007, 17:20 

De acordo com a exposição do Paulo na aula, é possível conceituar a mediação como um processo 

dialógico. A própria linguagem, o pensamento e a cultura são processos mediativos. O computador tem 

uma grande capacidade de tornar o conhecimento mais socializável. No entanto, o computador, diante 

dessa conceituação de mediação, não pode assim ser denominado, pois ele é um mecanismo criado pelo 

homem, ele não tem, por si só, essa capacidade dialógica, ele depende de alguém para torná-lo 
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dialógico. Será, então, que nesse contexto, ao invés de ser chamado de mediador, o computador não 

poderia ser chamado de "ferramenta do processo mediativo"?  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

Re: Mediações e processo interpretativo 

por Paulo Quadros - Wednesday, 16 May 2007, 22:36

Muito bem Andressa, vejo que você compreende como muitas vezes se usa o termo mediação 

inadequadamente. E claro que isto se reflete também em nossas indagações pedagógicas. 

 

Mediação é uma das formas de se destinguir a natureza humana da natureza de outros seres vivos. O 

homem já foi chamado de homo faber, ou seja, um ser que produz ferramentas. Mas os animais também 

produzem ferramentas. Contudo, só o homem é capaz de definir aos objetos e coisas outros significados 

mais complexos, simbólicos, metafóricos. Para o pensador americano Jacob Bronowski, os animais 

também criam artefatos, mas só o homem é que capaz de atribuir a eles outros papéis mais sutis. 

 

É justamente o que a arte faz. Ela transforma os significados das coisas o tempo todo, dando a elas um 

significado poético, por exemplo. É como dizer: o coração é a morada do meu ser, ou o amor é o alimento 

da vida. Veja como transformamos determinadas coisas por meio da linguagem filtrada pelo nosso 

sentimento humano. 

 

O filósofo Jean Baudrillard já disse: "máquinas só reproduzem máquinas". O que ele quer dizer com esta 

provocação? Que simplesmente as máquinas assim como o computador não tem sentido próprio sem a 

intervenção do seu criador e recriador. É o ser humano que dá sentido próprio àquilo que ele cria. 

 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder

========================================================== 

Neste trecho do fórum, percebe-se como houve um avanço em termos de 

conceitos indagativos no tocante a caracterizar-se a mediação como um processo 

realizado pelo ser humano, tendo em vista a proliferação de discursos que desvirtuam a 

conceptualização dos processos mediativos, desqualificando a relação do ser humano 

com os seus aparatos tecnológicos. Esta frase antológica de Baudrillard assinala 

ironicamente como a falta de conhecimentos reflexivos no tocante aos fenômenos 

culturais levam a indagações repletas de falácias tautológicas reiteradamente 

alimentadas no universo intelectual e científico.  
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Diante de tais incursões indagativas, os alunos começaram a refletir a respeito de 

qual realmente seria o papel da inserção de tais tecnologias no espaço escolar, como 

também qual seria o papel adequado para o professor diante das inquietações 

introspectivas trazidas pelo uso freqüente de tais meios no cotidiano social, com 

reflexos para o campo pedagógico. Neste sentido, dizer que o professor é um mediador 

pedagógico não serve para acrescentar muito significado à mudança de postura do seu 

comportamento em sala de aula. Mas, ao contrário disso, dizer que o professor é um 

criador de condições e contextos mediativos capazes de revelar as mediações 

desencadeadas no cerne da produção de determinados conhecimentos, revela um 

contexto de ações, procedimentos e atitudes que humanizam o papel do professor, o 

papel da escola, dos alunos e dos conhecimentos culturais não sistematizados pela 

educação escolar.  

Fórum II (professores em formação) (Anexo B) 

Conforme salientado, este fórum, em particular foi realizado, com o apoio do 

portal do NEA-FE/USP, amplamente empregado pelos professores em suas atividades 

de ensino e aprendizagem de conteúdos escolares aplicados à formação de jovens e 

adultos.  

Neste tocante, um dos pontos mais significativos foi a convivência contínua com 

os professores, durante a preparação de seus materiais instrucionais, levando em conta 

todo o processo de pesquisa de conteúdos, articulação e adaptação ao formato 

instrucional das folhas-tarefa do STEA (Sistema Transversal de Ensino e 

Aprendizagem). De modo que muitas discussões acabaram também sendo realizadas de 

modo informalmente, por conta da falta de tempo dos professores para a utilização do 

fórum, durante as discussões realizadas.  

Como um dos objetivos do STEA é formular conteúdos disciplinares num 

contexto de transversalidade, articulando conteúdos escolares com conteúdos 

cotidianos, dentro de uma linguagem acessível aos alunos, em detrimento de uma série 

de dificuldades impostas ao processo de sua formação educacional.  

O fórum eletrônico foi realizado durante o segundo semestre de 2006, 

aproveitando-se para realizar discussão de um tópico de relevância para a pesquisa do 

doutorando: o tema da transversalidade. Neste caso, iniciou-se então com uma discussão 
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de teor filosófico sobre a origem do conceito de transversalidade, segundo 

apontamentos do pensador Hugo Assmann (1998, p.100-101), tendo em vista as 

aproximações entre os conceitos de transversalidade e transdisciplinaridade no processo 

de construção de conhecimentos.  

Outro ponto relevante foi além de trazer à realidade dos professores a origem 

etimológica e conceitual do termo, ou seja, de que área do conhecimento a idéia de 

transversalidade teria surgido, segundo Assmann, da Geometria. Para, em seguida, 

estabelecer as relações com os PCN (Planos de Currículo Nacional), que levanta uma 

série de temas transversais cotidianos sugeridos como princípios articuladores dos 

conhecimentos disciplinares da educação escolar e, ao âmbito das reformas 

educacionais reivindicadas como forma de enfrentar a morfogênese e obsolescência dos 

conhecimentos ministrados.  

Não obstante, Assmann também menciona o conceito de Razão Transversal, 

cunhado pelo filósofo alemão da multimídia Mike Sandbothe, que estuda o fenômeno 

da transversalidade nos meios digitais, principalmente sob a ótica da hipertextualidade e 

interatividade. 

Por último, dentro do tema de abertura do fórum eletrônico, o moderador lançou 

questões relacionadas ao interesse de atividade pedagógica dos professores em 

formação, despertando o sentido para reflexões sobre o planejamento pedagógico com 

EJA (Educação de Jovens e Adultos) em torno dos desafios que os hipertextos e 

multimeios trazem em relação à reconfiguração dos conhecimentos disciplinares.   

Particularmente neste fórum, foi possível perceber uma amplitude maior de 

referenciais teórico-práticos em relação a conceitos educacionais contemporâneos e ao 

uso das tecnologias para fins didático-pedagógicos. Durante todo o tempo, os 

professores demonstraram a preocupação de aprofundamentos teórico-reflexivos sobre a 

atividade pedagógica contínua em que estão imersos, tendo em vista as condições de 

atualizarem seus referenciais pedagógicos frente aos desafios educacionais impostos por 

novas formas de representação e articulação de conhecimentos, conseqüência do 

desenvolvimento dos meios digitais em profusão.     

========================================================== 
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Trecho extraído do diálogo entre um participante e o moderador do fórum 

 

 

 

 

 Pensamento Transversal e Planejamento Pedagógica

Paulo da Silva 
Quadros  

  
                

 
Segundo Hugo Assmann, transversal significa o que perpassa de 
través ou obliquamente (rua transversal). O termo provém da 
Geometria. "Transversalidade" tornou-se uma das metáforas para 
não-linearidade que é uma noção próxima à transdisciplinaridade. Nos 
PCN do MEC, o conceito se torna bastante peculiar porque apenas os 
temas ético-humanistas levam o nome de "temas transversais". Em 
reformas educacionais (Espanha, América Latina), o conceito aparece 
com alguma freqüência. "Razão transversal" é o nome que o filósofo 
alemão Wolfgang Welsch dá ao tipo contemporâneo de razão que não 
se organiza segundo esquemas hierárquicos, mas de forma 
transversal, como a que possibilitam os hipertextos, a internet, o CD-
ROM, os multimeios. Trata-se de uma lógica do transitar/do 
transmigrar; um modo de pensar e agir segundo uma racionalidade-
em-trânsito (1999: 183). 
 
Segundo o filósofo alemão da multimídia Mike Sandbothe, através da 
transversalidade, a internet constrói um tipo contemporâneo de 
razão, isto é, a razão transversal. Essa razão mostra que a 
racionalidade não é algo que se organiza hierarquicamente, mas 
lateralmente. Com efeito, a tarefa desta razão é mostrar que na rede 
de informações da internet, não existe algo como uma "verdade 
única". Nenhuma homepage, como é comum acontecer, tem o direito 
de se proclamar o centro da internet. Nenhum provedor de acesso à 
internet se constitui no autêntico provedor. 
(Interatividade/Hipertextualidade/Transversalidade: uma análise da 
internet a partir de uma filosofia da mídia. Palestra em São Paulo, 
agosto de 1997) 
 
Sob o seu ponto de vista e a partir das reflexões sobre o 
planejamento das atividades pedagógicas com EJA, qual seria o tipo 
de racionalidade exigida por esse novo contexto, sabendo-se que na 
era dos hipertextos e multimeios, a reconfiguração transdisciplinar 
dos conteúdos disciplinares tornou-se um desafio muito sério? 
Procure basear suas reflexões nas suas atividades pedagógicas com o 
portal do NEA. 
 
Profa. Stela  
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Robson 
Macedo Novais 
  

             

 
A transversalidade transpassa os limites impostos pelos conteúdos e 
apresenta o conhecimento como um instrumento para enxergar o 
mundo numa perspectiva mais humanista, instituindo como objetivo 
do processo de ensino e aprendizagem a geração de valores sociais e 
o estabelecimento de significados ao objeto de estudo no sentido de 
favorecer o exercício da cidadania. 
O site do Nea disponibiliza temas transversais, vinculados aos 
interesses da maioria da população, favorecendo a contextualização 
do conhecimento, de forma a aproximá-lo do cotidiano do aluno. A 
utilização dos temas transversais nas aulas surge como uma 
estratégia para construção de significados, que ampliam as 
possibilidades de compreensão e intervenção dos problemas sociais, 
facilita o processo de descoberta e fomenta a incorporação de valores 
e aprendizados através da ciência.

Responder

Andréia 
Manfrin Alves  
  

             

 
A transversalidade faz parte do nosso trabalho no NEA e agora nos 
auxilia também em nossa experiência com os alfabetizadores do 
Alfabetização Solidária, visto que a transversalidade pode e deve ser 
trabalhada em qualquer situação. No caso do Solidária, utilizamos o 
assunto dos temas transversais e do trabalho com as diversas áreas 
do conhecimento, com os professores, para que estes possam fazer 
um trabalho completo com os alunos em fase de alfabetização. Talvez 
seja difícil imaginar como é possível que isso aconteça. No entanto, se 
pensarmos no fato de que os conteúdos abordados com adultos (e 
não só com adultos) devem estar diretamente relacionados àquilo que 
lhes atrai e interessa, torna-se lógico pensar que textos 
transdisciplinares, que abordem questões atuais, e tragam o aluno 
para o contexto da aula, facilitam inclusive o processo de 
aprendizagem. 

Responder

 

Com base neste trecho extraído do fórum de discussão, pode-se salientar como os 

professores em formação estavam conscientes da importância de se refletir 

constantemente sobre a sua prática pedagógica cotidiana, de modo a atualizar os 

conhecimentos de suas áreas disciplinares em consonância com os referenciais 
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interpretativos provenientes de conhecimentos de outras áreas, para se poder articular 

novas possibilidades de relações entre conhecimentos escolares e cotidianos.  

Não obstante, ainda em relação à experiência do pesquisador na convivência com 

os professores-estagiários do NEA-FE/USP (professores em formação educacional), 

dois fatos se mostraram significativos: a coordenação de um grupo de estudos com o 

objetivo de discutir questões relacionadas ao campo da arte como processo de mediação 

na construção de conhecimentos em ciências humanas e; co-orientação de trabalho de 

iniciação científica. 

Para o grupo de estudos, foram selecionados vários autores que poderiam 

favorecer na compreensão sobre o processo de construção de conhecimentos por meio 

das mídias, em geral. Foram selecionados autores como Walter Benjamin, Jean 

Baudrillard, Gilles Lipovetsly, David Kellner, Henry Giroux, entre outros. A leitura e 

discussão dos textos selecionados de determinados autores demonstraram aspectos 

relevantes quanto às necessidades de aprimoramento da percepção cultural dos 

professores.  

Muitos autores se apresentaram, a princípio incompreensíveis, abstratos, por conta 

das inúmeras metáforas e alegorias conceituais empregadas. A ironia ácida de 

Baudrillard, por exemplo, provocava muito mal-estar por parte dos professores. 

Espelhando-se em argumentos de outros formadores disciplinares, os professores muitas 

vezes clicherizavam o pensamento de determinados filósofos como pessimistas, 

negativistas e niilistas, desconhecendo, no meu entender, a visão pós-estruturalista que 

alimentava a percepção de tais pensadores. 

De certo modo, o novo e o desconhecido ainda provocam sentimentos 

perturbadores nos professores, uma vez que a tendência é procurar mais se ater a valores 

que tendam a fixar e estabilizar os significados dos conhecimentos. Os autores pós-

estruturalistas, por exemplo, deslocam os significados dos conceitos por meio de 

alegorias que dificultam a sua ressignificação, que se dá em contínuo trânsito 

conceitual.  A despeito disso, um dos professores fez uma observação importante, 

dizendo que para estes pensadores os conceitos operariam como “lentes” para se 

enxergar outros conceitos relacionados, por sua vez, a outros conhecimentos. Isto o fez 

perceber como o pensamento pós-estruturalista operava como uma transversalidade 
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radicalizada, em que o importante não era mais se vislumbrar articulações possíveis 

entre determinados conhecimentos de outras áreas disciplinares, mas sim deslocar a 

percepção mais livremente para se construir outros conhecimentos inusitados e 

inconcebíveis.  

Posteriormente, quando o doutorando co-orientou metodologicamente os mesmos 

professores-estagiários num trabalho de iniciação científica, cujo interesse fora como 

utilizar o audiovisual como estratégia didática de ensino de geografia para jovens e 

adultos, foi possível aos professores perceberem como a visão de certos autores 

contribuía para prover mais acuidade em relação ao modo de se observar e interpretar 

certas produções audiovisuais com conteúdos que favorecessem o aprendizado de 

conhecimentos geográficos.  Em certa medida, os autores estudados serviram como 

fundamentação teórica a respeito da pesquisa sobre o uso de audiovisuais voltado ao 

contexto escolar no ensino de jovens e adultos.  

Já, em relação aos cursos ministrados para estes professores – “A Ótica da Canção 

Popular no Ensino de Valores Educacionais em Sala de Aula” e “Imagem e 

Conhecimento Imagético”, salienta-se que ambos foram relevantes quanto à 

possibilidade de se verificar as dificuldades de percepção, por parte dos professores em 

formação, a respeito dos valores e significados expressos em canções populares e 

imagens contemporâneas. Em cada caso, notou-se novamente um processo contínuo de 

clicherização conceitual em relação ao contexto de produção de certas obras culturais, 

desconsiderando-se suas intencionalidades estéticas e éticas com fundo pedagógico para 

a vida subjetiva e social.   

  Fórum III (alunos de Pós-Graduação) (Anexo C) 

Este fórum foi realizado com alunos cursantes da disciplina de pós-graduação 

“Ambientes Virtuais de Aprendizagem Cooperativa Apoiados por Recursos da Internet” 

(EDM5053), oferecida durante o segundo semestre de 2006. 

A princípio, a experiência de comunicação foi concretizada por intermédio de 

dois fóruns desenvolvidos durante o período de três meses, utilizando-se como recurso 

tecnológico o ambiente virtual Moodle. A proposta de realização dos fóruns surgiu com 

o objetivo de favorecer a vivência de um ambiente virtual em relação a uma ferramenta 

assíncrona de comunicação, um dos temas da disciplina. Não foram constituídos grupos 
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de alunos para estimular as discussões a distância, sendo que e o próprio espaço 

assíncrono possibilitou a participação livre de todos em qualquer momento da 

disciplina. No ambiente Moodle, foram publicadas as orientações e temas dos fóruns 

bem como o registro das postagens para compartilhamento de todos. Foram também 

inseridas: uma minibiografia dos participantes, visando facilitar a interação entre eles e 

o professor, sendo que após a inscrição no ambiente virtual, os alunos passavam a 

interagir uns com os outros, com o professor e o moderador. Todos foram devidamente 

avisados de que, ao final do fórum, haveria uma avaliação do fluxo informacional, que 

deveria subsidiar uma das tarefas do curso referente à avaliação de um ambiente virtual, 

a partir de conceitos estudados no livro de Hugo Assmann: Reencantar a educação. 

Rumo a uma sociedade aprendente. 

As intervenções do moderador tiveram de ser feitas tanto por meio do fórum 

quanto por uso de correio eletrônico como suporte de apoio. Mesmo no fórum, houve 

necessidade de em alguns momentos explicar o objetivo da tarefa. Percebeu-se que 

muitos alunos ainda têm dificuldade de se expor em um espaço público suas idéias, 

principalmente pelo fato de considerarem certos conceitos que foram discutidos ainda 

de difícil assimilação, já que o grupo era bastante heterogêneo, envolvendo indivíduos 

oriundos da engenharia, arquitetura, biologia, física, matemática, letras, jornalismo, 

sociologia, comunicação e pedagogia. Aos poucos, alguns puderam perceber que o 

objetivo do espaço era criar a possibilidade de indagações coletivas e, que os 

referenciais de cada um poderia trazer contribuições valiosas ao trabalho de todos.  

========================================================== 

Trecho extraído do diálogo entre participantes e o moderador do fórum 

====================================================================== 

 

Re: Metamorfose do aprender 
por Paula Ponce - Sunday, 10 September 2006, 04:48 

  Professora, a sugestão de leitura veio a calhar! Eu me preparava para mandar uma 
mensagem pedindo esclarecimentos sobre cognição ecológica. 

  
Acredito que é normal que as pessoas tenham uma resistência inicial a mudanças. No caso da 
educação, a mudança ainda parece ser mais difícil, pois a escola funciona mais ou menos dentro 
dos mesmos parâmetros há muito tempo. 
  
Por outro lado, acredito que este medo que os professores sentem, tem razão de ser, pois 
infelizmente muitos buscam na EAD um meio de baratear seus cursos e não de melhorar a 
educação. 
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O problema é que isso acaba gerando uma visão preconceituosa em relação a EAD, que é algo 
muito mais amplo do que as pessoas sabem. Pois ela, assim como a educação presencial, pode ser 
boa ou ruim, dependendo de diversos fatores. 
 
Acho importante que os pesquisadores que desenvolvem trabalhos relacionados a EAD 
divulguem seus trabalhos, pois muito do preconceito está ligado a falta de informação dos 
professores sobre o assunto. 
 
Paula  
Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Metamorfose 
do aprender 

 

Re: Metamorfose do aprender 
por Josyane Lannes - Monday, 11 September 2006, 10:34 

  Olá Profa Stela, Paulo, Paula e demais. 

Estou maravilhada com as informações deste fórum e como praticamos a cooperação, comentada pela 
Profa Stela em sala de aula. Bem, venho aqui mencionar o que eu entendi sobre ecologia cognitiva. Se 
ecologia significa o estudo das relações entre os seres vivos e o meio onde vivem, e cognição, 
segundo Assmann significa aprender, então concluo que "ecologia cognitiva" é o processo de aprender 
através da interação entre as pessoas, ou seja, cooperando, deliberando umas com as outras, fazendo 
cooperação, o para que o conhecimento aconteça. O que vcs acham? 

Josyane 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

 

Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Monday, 11 September 2006, 16:18 

  Muito bem, Josyane, você não apenas consultou a obra do Assmann, como também levantou a 
articulação das idéias dele com outros autores contemporâneos de grande envergadura. Veja que o 
Assmann não é um autor que se detém apenas na análise dos fatos contemporâneos apenas de um 
ponto de vista ou outro, ele prefere ir além das certas convicções de senso comum que muitas vezes 
contaminam o próprio espaço acadêmico e o pensamento intelectual. 

O importante para ele é verificar como certas percepções vistas muitas vezes até como contraditórias 
contribuem para a nossa ampliação de certos fenômenos culturais. Não se trata, então de ser 
cegamente otimista ou melancolicamente pessimista, mas sim o de se buscar um equilíbrio crítico. 

Muitos autores adotados por ele em seus referenciais de pensamento são ainda mal compreendidos, 
principalmente os chamados pós-estruturalistas, tais como: Jean Baudrillard, Michel Foucault, 
Derrida, Gilles Deleuze, Barthes, entre outros, todos tidos muitas vezes como niilistas e loucos 
desprezíveis. 

Mas veja bem o encantamento que tais autores são capazes de despertar, quando verificamos o tom da 
linguagem de Assmann. Como loucos assim podem cativar tanto prazer, alegria e esperança com 
lucidez? Será que ainda não aprendemos a viver na democracia participativa, em que a densidade 
crítica é um elemento preponderante para o amadurecimento da sociedade moderna? 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

========================================================== 
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A partir dos comentários feitos por alguns dos alunos de pós-graduação, verifica-

se como a forma peculiar de abordagem de temas tão complexos por intermédio de uma 

linguagem didaticamente acessível, que é a finalidade de Assmann, tornou a leitura do 

texto agradável e esclarecedora de muitos assuntos de difícil compreensão e assimilação 

por leigos e/ou educadores.   

A princípio, os seguintes problemas foram detectados: dificuldade de acesso à 

internet por alguns, dificuldade com a interface – as mensagens postadas possuem um 

tempo máximo para edição e envio ao sistema, senão elas se perdem, isto normalmente 

pode ser solucionado com o uso de um editor ou processador de texto (Wordpad, Word), 

pelo qual se deve fazer cópia do texto a ser enviado por segurança, antes de ativar o 

comando para envio -, queda do sistema, desativação do modo de envio automático das 

mensagens do fórum para o e-mail pessoal dos usuários, perda das mensagens do fórum 

– o que fez com que se perdesse a visão geral do fluxo das mensagens encaminhadas e 

do trajeto das discussões.  

Em relação ao histórico do conteúdo anterior dos participantes, constatou-se que 

muitos são de áreas distintas de conhecimentos, conforme já salientado, embora com 

interesses na área de educação, didática e novas tecnologias. Houve certa dificuldade, 

inclusive até manifestada por eles próprios em sala de aula e, no próprio espaço virtual 

do fórum, no tocante à complexidade dos assuntos abordados por Assmann e suas 

interconexões com o campo pedagógico. Muitos elogiaram a idéia de se ler o texto do 

autor e de suas contribuições intensamente reflexivas ao campo da educação e da 

didática, de um ponto de vista epistemológico, no entanto, a princípio confessaram a 

dificuldade de assimilação de muitos conceitos tratados ao mesmo tempo pelo autor.  

Isto leva a perceber que mesmo em um curso de pós-graduação em educação, de 

uma universidade renomada, há uma imensa lacuna no que diz respeito à leitura 

interpretativa que se faz de muitos autores, pensamentos e conceitos contemporâneos, 

que não se revelam tão claramente a princípio. Notadamente, a leitura do livro de 

Assmann requer um cuidado atencioso com todos os aspectos referentes à composição 

da obra em termos de diagramação, editoração, organização do texto e conteúdo, design 

gráfico, seleção de conteúdos, uso de fontes referenciais, estilo de linguagem (prosa 

poética e filosófica), seleção de cores e letras, ilustração por imagens. A própria 

organização do glossário reflete toda esta visão, prescindindo de uma leitura estética, 
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filosófica e epistemológica em termos do processo de sua criação, sendo que imagens 

como autopoiésis, rizoma, hipertexto, entre outras podem ser perfeitamente empregadas 

para apreendê-lo melhor, em termos conceituais. Outro ponto de relevância é 

claramente a inter-relação das tecnologias de informação e comunicação com processos 

cognitivos vinculados ao norteamento de preocupações pedagógicas, lembrando-se 

claramente a proposta do item <PROVOC> idealizado por Assmann. Dentro do 

Glossário tudo se conjuga como um pensamento transversal com vários links de 

interconexões. 

Sociedade da informação, Soc. do conhecimento, Soc. aprendente. Três conceitos interligados que, até 

certo ponto, se auto-explicam mediante a ênfase explicitada em sue último elemento. Estas expressões 

contêm, portanto, níveis de problematização um pouco diferentes em cada caso. Os numerosos 

documentos do Conselho e das diferentes Secretarias e Programas da União Européia pelas três 

expressões, embora dêem ainda preferência à primeira, talvez em parte pela coincidência terminológica 

mais fácil nos diferentes idiomas da EU [cf. capítulos 1 e 13 deste livro]. 

Transdisciplinaridade. Enfoque científico e pedagógico que torna explícito o problema de que um 

diálogo entre diversas disciplinas e áreas científicas implica necessariamente uma questão 

epistemológica. A transdisciplinaridade não pretende, de forma alguma, desvalorizar as competências 

disciplinares específicas. Ao contrário, pretende eleva-las a um patamar de conhecimentos melhorados 

nas áreas disciplinares, já que todas elas devem embeber-se de uma nova consciência epistemológica, 

admitindo que é importante que determinados conceitos fundantes possam transmigrar através (trans-) das 

fronteiras disciplinares. Os/as cientistas e pedagogos/as, que mais se dedicaram a temas como 

complexidade, auto-organização e similares, são também os maiores fatores da transdisciplinaridade [cf. 

Hipertexto, Interdisciplinaridade, Multidisciplinaridade e o capítulo 9 deste livro].  

Transversalidade, Razão transversal. Transversal significa o que passa de través ou obliquamente (rua 

transversal). O termo provém da geometria. Transversalidade tornou-se uma das metáforas para não-

linearidade. Noção próxima à transdisciplinaridade. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC, o 

conceito se torna bastante peculiar, porque apenas os temas ético-humanistas levam o nome de Temas 

Transversais. Em Reformas Educacionais (Espanha, América Latina) o conceito aparece com alguma 

freqüência. Razão transversal é o nome que o filósofo alemão Wolfgang WELSCH dá ao tipo 

contemporâneo de razão que não se organiza segundo esquemas hierárquicos, mas de forma transversal, 

como a que possibilitam os hipertextos, a Internet, o CD-ROM, os multimeios. Trata-se de uma lógica do 

transitar/transmigrar; um modo de pensar e agir segundo uma racionalidade-em-trânsito. <PROVOC> 

Mike Sandbothem filósofo alemão, fala das três características da era dos multimeios e da internet: 

hipertextualidade, interatividade, transversalidade. Acrescentemos modestamente uma sílaba: 

transversatilidade [cf. Hipertexto, Transdisciplinaridade e o capítulo 9 deste livro].   
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Esteticamente, percebe-se como o glossário articula primeiramente 

elementos dentro de uma visão geral, perfazendo vários campos de 

conhecimentos inter-relacionados. Por último, a partir do item <PROVOC>, o 

autor tenta estabelecer campos de relações com a pedagogia. Muitas vezes, ele 

acaba por lançar mais indagações finais neste item, mostrando como há muitas 

questões ainda em aberto e que merecem ser adequadamente discutidas com 

vistas a aprimorar o debate pedagógico contemporâneo. O termo <PROVOC> 

também serve para caracterizar uma ambigüidade entre o comando 

computacional e a ativação de sinapses cerebrais, fazendo claramente uma ponte 

conceitual entre o incremento das tecnologias digitais e o campo das ciências 

cognitivas, ao estabelecer curiosamente o campo pedagógico como um elo de 

ligação ou uma sinapse neuronal que incita a novas percepções indagativas.  

No final, ele propõe outros termos ou capítulos que possuem níveis de 

relações como o termo apresentado. De certa forma, o glossário se apresenta 

com uma grande rede de significações inusitadas, que servem para atestar como 

tais conceitos despertam a imaginação criadora do seu pensador. Em vista disto, 

ele dissocia claramente o uso de um dicionário e do de um glossário, em termos 

de liberdade imaginativa deste último (idem, p. 125): 

Talvez sejam estas algumas das diferenças entre um dicionário e um glossário: 

- o dicionário se atém aos usos consagrados, o glossário fareja usos novos; 

- o dicionário define termos, o glossário alude a conceitos. 

Ambos são apenas instrumentos. 

não dispensam o pensamento próprio. 

Os dois têm humores diferentes: 

- o dicionário é realista: é mata-burro mesmo: 

- o glossário é sonhador: acredita no desejo de caminhar e vai abrindo 

veredas. Aspira estar na mochila de excursionistas de idéias. 

Mas glossários não são veredictos, 
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Nem teses doutrinárias 

Apenas farejamentos. 

Não se estranhe, pois, que neste 

Não se disfarce a proposta 

De usar as palavras como brinquedos.        

Acredita-se que para uma provocação que despertasse mais o interesse ao estudo 

desenvolvido por este autor seria necessário discutir, antes, de mais nada, o objeto livro, 

ou seja, qual a impressão que se tem da obra deste autor a princípio, em termos estéticos 

ou plásticos. Em seguida, seria importante se compreender qual o filtro interpretativo 

que levou o autor a adotar um tipo de diagramação ou design gráfico tão peculiar a esta 

obra, ou seja, quais os fundamentos epistemológicos dos quais ele se serve para dar 

corpo textual e imagético à forma elucidativa do seu pensamento. É possível, por 

exemplo, se reconhecer, na própria forma de organização do seu livro algum aspecto 

teórico, metodológico claro em relação à sua proposta didático-pedagógica? E qual seria 

esta proposta, então? E como desenvolvê-la em sala de aula com o uso de vários 

recursos didáticos tradicionais e/ou modernos, ou mesmo com o uso de novas 

tecnologias de informação e comunicação ou ainda por meio de formas de ensino e 

aprendizagem a distância?  

Quanto à análise dos conteúdos postados, os alunos empregaram os seguintes 

conceitos durante o uso do fórum: adaptabilidade, aprendência, autonomia, campos 

semânticos, caos, ecologia cognitiva, inteligência cognitiva, organização aprendente, 

prazerosidade, realimentação, rede, relação pedagógica, rizoma, sinal, sinérgica, 

sistemas complexos, sociedade da informação/conhecimento, vida, transversalidade. 

Portanto, foram postados 19 conceitos do Glossário do livro de Assmann, no 

fórum eletrônico, dentre pelo menos 78 verbetes criados por ele, por um total de 9 

alunos, sendo que alguns alunos naturalmente, por interesse particular, trabalharam em 

mais de dois conceitos, por uma questão de identidade pessoal e afinidade de formação 

e de área atual de estudos. Ou seja, percebeu-se claramente uma associação entre a 

escolha dos conceitos e o histórico de vida profissional dos alunos, vinculados aos seus 

interesses atuais em educação te tecnologias. Alunos com perfis mais relacionados às 
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áreas de exatas, por exemplo, optaram por conceitos mais próximos à sua formação e ao 

seu cotidiano profissional, tentando estabelecer possíveis articulações a partir de seus 

referenciais interpretativos com o campo da epistemologia e didática, reconhecendo 

naturalmente as dificuldades de apreensão de certos conceitos e seus significados, bem 

mais abertos e flexíveis no contato com outras áreas de conhecimentos, conforme atesta 

Assmann. Isto foi bom porque fez com que todos pudessem coletivamente perceber as 

deficiências de formação educacional em suas áreas de origem, quando do tratamento 

conceitual dentro de uma ótica transversal.  

Percebeu-se também pela análise dos conteúdos, que alguns alunos com formação 

mais eclética tanto profissional quanto educacional mostraram mais facilidade para a 

reflexão de idéias e conceitos, agindo também por vezes de modo mais desinibido, 

estando mais à vontade para se indagar e defender suas posturas. Isto só acresce como a 

formação educacional é de suma importância em uma sociedade altamente 

tecnologizada e cada vez mais complexa.  

Um pensamento eminentemente transversal ainda é um desafio inquietante dentro 

da nossa precária formação educacional, mas já não é algo apenas desejável e sim 

necessário, não só pelas demandas crescentes de sobrevivência na sociedade da 

informação, mas, também, pelas necessidades urgentes de cidadania, inclusão social e 

autonomia crítica entre todos, em detrimento do contexto de formação de uma 

sociedade mais participativa e democrática.  

Por isso, sem dúvida, o livro de Hugo Assmann nos faz pensar de como o pensar, 

o sentir e o agir pedagógicos não podem, de modo algum, serem dissociados, como já o 

foram em detrimento de um processo de desenvolvimento que privilegiou a 

especialização e a fragmentação do conhecimento. Fragmentação esta que também se 

refletiu porventura na própria fragmentação do conhecimento da natureza do mundo e 

da natureza do ser humano, o que para muitos pensadores acabou-se por se traduzir em 

novos sintomas de barbárie e intolerância.  

Mas como entender o outro, o diferente, o discordante em uma sociedade que não 

aceita o discurso do dissenso e da pluralidade? Como pode haver alteridade no modo de 

agir e pensar sem tais reflexões, e sem a atitude propícia ao aceito de tais proposições? 

O filósofo francês Sartre certa vez disse: “o outro é aquele que me provoca ao infinito”. 
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Naturalmente, a partir de nossas dificuldades em lidar com a tecnologia para expormos 

melhor aquilo que aprendemos e pensamos, esta se torna uma observação significativa 

para todos nós enquanto educadores engajados com o aprimoramento de propostas 

pedagógicas de inserção social. 

Fórum IV (Pesquisadores em Formação) (Anexo D) 

Neste fórum, assim como nos demais, se utilizou como ferramenta de apoio 

tecnológico o ambiente Moodle, plataforma aberta amplamente difundida no mundo e 

no Brasil para fins educacionais. 

O fórum descrito diz respeito a uma discussão intensa sobre mediações, cujo tema 

geral foi: mediação e multidimensionalidade e, o tema específico: mediação e 

processo interpretativo.  

Novamente, com o objetivo de fundamentar as questões a serem tratadas, partiu-se 

inicialmente de dois textos fundamentais: o artigo com a entrevista com Régis Debray e, 

o trecho da minha dissertação de mestrado sobre mediações e multidimensionalidade.  

Neste texto, tentou-se esclarecer o conceito de mediação tanto de um ponto de 

vista geral quanto específico, ilustrando os processos mediativos que se realizam em 

várias instâncias do conhecimento humano. Neste aspecto, são caracterizados os 

conceitos de mediação simbólica, semiótica, cultural, estética, pedagógica, 

epistemológica e cibernética.    

As reflexões realizadas durante este fórum objetivaram fazer com que os 

pesquisadores pudessem perceber aos poucos como a mediação é fundamental em 

qualquer atividade humana, já que é uma característica essencial da natureza humana e, 

que não pode ser vista de modo desapercebido também no campo da atividade 

educacional, e muito menos, nos processos de ensino e aprendizagem que lidam com o 

uso das tecnologias digitais.  

Como houve interesse por parte de alguns pesquisadores em buscar mais 

fundamentação de determinados conceitos, idéias e pensamentos de certos autores e 

filósofos, aos poucos foram também inseridos outros textos complementares, tendo 

como base entrevistas em português com os pensadores tratados e, textos eletrônicos, 
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principalmente aqueles oriundos de portais eletrônicos e enciclopédias eletrônicas, 

como a wikipedia. Salienta-se que embora alguns pesquisadores contestem a wikipedia 

como fonte de verdade científica, não se pode negar tal fonte de acesso, neste caso, 

mediante a validação com o moderador do fórum, o que, por sua vez, tornou proveitosos 

certos níveis de indagação que provieram das consultas a esta fonte.  

Para responder às indagações propostas em torno do conceito de mediação, os 

participantes trouxeram fundamentos de várias áreas do conhecimento: sociologia, 

pedagogia, filosofia etc. Grande parte da discussão tratou especificamente do campo da 

mediação pedagógica, por uma questão de interesse e afinidade com o assunto, tendo 

em vista que, o os participantes eram, grosso modo, pós-graduandos na área de 

educação interessados no uso de tecnologias aplicadas à educação. No entanto, aos 

poucos, foi possível fazê-los perceber que o conceito de mediação é bem mais complexo 

e heterogêneo, embora haja alguns certos consensos gerais implicados nas formas de 

organização do conhecimento e na relação do ser humano com o mundo ao seu redor. 

 ========================================================== 

Trecho extraído do diálogo entre um participante e o moderador do fórum 

=========================================================== 

Re: Mediação e processo interpretativo 

por silvana leodoro - Wednesday, 13 June 2007, 01:18 

A Josete pontuou que “ser mediador é uma questão de “atitude”.  

Gostaria de complementar: “ser mediador é uma questão de responsabilidade pedagógica”. Explico: se 

admito ser um educador inserido em um “dado processo educacional”, em uma “dada sociedade” e em um 

“determinado tempo histórico” como “constituo a realidade” para os meus alunos? Como “ilumino” o 

conhecimento que pretendo ressignificar? Enfim, a prática pedagógica nos convida a assumir – entre relações 

tão complexas com a realidade/conhecimento – uma postura enquanto mediador social do conhecimento 

científico.  

Permitam-me recorrer a GASPARIN (2005) para definir MEDIAÇÃO: 

“(...) o conteúdo nunca é neutro, nem para o professor porque o recebe de outros pensadores, nem 

para os alunos porque estes o aprendem através da leitura e interpretação de um professor, 

socialmente condicionado. A mediação implica, portanto, releitura, reinterpretação e 
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ressignificação do conhecimento.  

Ao assumir o papel de mediador pedagógico, o professor torna-se provocador, contraditor, 

facilitador, orientador. Torna-se também unificador do conhecimento cotidiano e científico de seus 

alunos, assumindo sua responsabilidade social na construção/reconstrução do conhecimento 

científico das novas gerações, em função da transformação da realidade. O processo de aquisição 

do conhecimento científico realiza-se através da aprendizagem significativa. Esta envolve não 

apenas os processos cognitivos dos alunos, mas também suas relações subjetivas e objetivo-sociais 

de existência, no contexto em que vivem.” 

Enfim, como professora de Sociologia, constantemente sinto-me compelida a reconfigurar "o meu olhar" 

sobre o cotidiano da sala de aula. Não é apenas uma questão ética, é uma necessidade. A todo momento sou 

"convidada" a legitimar a minha disciplina, muita mais para a direção da escola do que para os alunos. Antes 

da sala de aula, a MEDIAÇÃO se estabelece com as autoridades escolares.  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

Re: Mediação e processo interpretativo 

por Paulo Quadros - Thursday, 14 June 2007, 23:28 

Oi Josete, muito bem. Seja bem-vinda ao nosso fórum. Fique sempre à vontade para fazer suas devidas 

intervenções. Este poderá ser um espaço rico de reflexão pedagógica. 

 

Bem, Josete, o tipo de mediação a qual você se reporta é a chamada mediação pedagógica, ou seja, é o 

processo de intervenção realizada pelo professor. Se você ler os textos que disponibilizei irá encontrar outros 

tipos e conceitos relacionados ao processo mediador ou mediativo. 

 

No nosso caso, como estamos discutindo educação, é natura que falemos a todo momento de mediação 

pedagógica, pois isto é inerente à atividade que realizamos como profissonais de educação. Mas o campo das 

mediações é desempenhado por outros inúmeros atores sociais: jornalistas, cientistas, artistas, intelectuais, 

filósofos, escritores, políticos, profissionais de direito, enfim, todos nós, enquanto indivíduos pertencentes a 

uma sociedade, temos a necessidade de desenvolver processos mediadores em vários níveis de atividades 

sociais. 

A mediação é tanto um processo pelo qual eu me faço ser compreendido pelo outro, por exemplo, em termos 

de linguagem, como a forma pela qual eu internalizo o meu aprendizado social. Envolve então tanto a minha 

intervenção para com outro como os dispositivos internos que eu desenvolvo para interagir socialmente, ou 

mesmo compreender-me, ou fazer-me compreendido pelos demais. Está claro? Que tal outras questões diante 

de tudo isto posto por mim? 

 

Paulo Quadros.  
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Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

Re: Mediação e processo interpretativo 

por Paulo Quadros - Friday, 15 June 2007, 00:21 

Oi Silvana, bem-vinda ao nosso fórum sobre mediações.  

 

Muito bem, Silvana, você estabeleceu uma ponte conceitual entre mediação pedagógica e mediação social. 

Educadores, filósofos, cientistas e jornalistas muitas vezes têm a incumbência de realizar uma mediação 

social do conhecimento científico. O que implica em fazer com que determinados conhecimentos possam ser 

compreendidos a partir de uma linguagem mais clara e acessível aos leigos. 

 

Você também foi bem feliz ao relacionar o ato da leitura ao processo de interpretação do conhecimento, 

demonstrando como é importante com que o professor seja capaz de reinterpretar ou ressignificar os 

conhecimentos a serem ministrados. Isto implica no desenvolvimento de estratégias pedagógicas, da escolha 

do repertório de linguagem, dos processos de aproximação conceitual entre o saber científico e o saber 

cotidiano. 

 

Você também pontuou com muita clareza como a mediação é um processo de construção simbólica, o que 

estabelece também um elo de ligação como o nosso imaginário e o potencial criativo de nosso imaginário. É 

um movimento de consciência tanto de dentro para fora (externalizado) como de fora para dentro 

(internalizado). 

 

A mediação também é uma mudança do nosso olhar sobre tudo: a cultura, a linguagem, as práticas sociais, 

nosso conhecimento tácito, escolar, estético, científico etc.  

 

É por meio da mediação que criamos as várias redes de significações entre os conhecimentos que adquirimos. 

Veja bem, então, disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade são nomes também para mediação ou processos mediativos. Apenas estamos tentando 

redefinir ou conceituar processos mediativos que ocorrem segundo certas diferenças interpretativas.  

 

Todo o conhecimento que produzimos é em si uma mediação com o meio interno e externo a nós. Somos 

limitados pela nossa linguagem, que tende a se diversificar ou se metamorfosear cada vez mais, inclusive por 

conta dos novos artefatos tecnológicos, como os meios digitais, que tem uma natureza antropofágica.  

 

Alguns chamam isto de convergência, outros de remediações, ou um processo intenso de remodelação de 

mídias, que se transformam em novos meios e que pressupõem novas mediações.  

Veja como meios, mídias e mediações são conceitos inter-relacionados o tempo todo. Debray foi, sem dúvida, 

o teórico que procurou dar uma estrutura conceitual a tudo isto, pela qual pudéssemos compreender as 
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mediações como um processo próprio da nossa natureza humana. Não precisa ser professor, intelectual etc, 

para ser um mediador ou desenvolver processos mediativos, pois isto está intrínseco em todos nós. A questão 

então é outra, para mim. Como compreender tais processos mediativos para favorecer processos pedagógicos 

mais adequados ao mundo moderno ou hipermoderno. Veja que não para de surgirem eventos que tratam de 

mediações sociais, tecnológicas, pedagógicas etc. É porque este é um tema de preocupação da 

contemporaneidade. 

 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

=========================================================== 

Continuando o campo de reflexões, percebe-se por este conteúdo extraído do 

fórum, como as discussões realizadas por intermédio deste sistema de comunicação 

acabaram por ser proveitosas em termos de aprimoramento intelectual na formação dos 

pesquisadores interessados em educação e tecnologia. 

O ambiente moodle, neste caso, tornou-se um meio metacognitivo e meta-

referencial, ou seja, as reflexões teórico-filosóficas sobre mediações serviram para se 

refletir em relação ao próprio meio de reflexão escolhido, por se tratar de uma 

tecnologia digital de informação e comunicação, possibilitando outros níveis de 

interlocuções indagativas, bem como também do próprio meio se partia o acesso para 

outros vínculos conceituais exteriorizados, em outros meios informacionais eletrônicos.  

Convém dizer que com base neste fórum, foi apresentado um trabalho no primeiro 

evento Moodle Brasil, realizado em São Paulo, em 2007, cujo tema foi “O ambiente 

Moodle na Universidade de São Paulo: a experiência do grupo Alpha de estudos e 

pesquisa em tecnologia e educação da Faculdade de Educação”. Neste trabalho foi 

discutida a reconfiguração e reestruturação do ambiente moodle para atender atividades 

de pesquisa na interface entre educação e tecnologias digitais, com destaque para a 

realização do fórum eletrônico sobre mediações, levantando inúmeros discutidos no 

calor reflexivo. 
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Figura 2: Descrição do fórum sobre Mediações 

Como se pode ver, assuntos dos mais variados foram articulados dentro das 

reflexões que se seguiram sobre a importância das mediações para se perceber os 

modos interpretativos humanos. Os elementos reflexivos perpassaram conceitos, tais 

como: midiologia, pós-estruturalismo, tecnologias e linguagens, transversalidade, 

interdisciplinaridade processos interpretativos, formação de professores etc., dentro do 

movimento de um olhar epistemológico sobre o papel das mediações na construção de 

conceitos educacionais. 

Neste sentido, o moderador do fórum tentou focar o tempo todo uma interação 

entre reflexões teórico-filosóficas com uma práxis cotidiana-pedagógica, tendo em vista 

a necessidade dos pesquisadores vislumbrarem de que modo tais discussões poderiam, 

efetivamente, auxilia-los em suas atividades pedagógicas e, em seus estudos e 

pesquisas particulares. É importante salientar que tais referenciais de apoio reflexivo 

conjugaram-se na pesquisa de outros caminhos para as pesquisas em andamento e, a 

pesquisas futuras por parte de alguns participantes do grupo.  

Uma das participantes, por exemplo, interessada no foco da mediação pedagógica 

para sua pesquisa de mestrado, acabou tanto atualizando seus referenciais de apoio 
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reflexivo, como resolvendo adotar referências de pesquisas do moderador em 

mediações (sua dissertação de mestrado), como um dos seus principais suportes 

teóricos sobre mediações. Não obstante, uma pesquisadora, oriunda de outra 

universidade pública, interessada na socialização de tais fundamentos dentro da área de 

sua atuação profissional, especificamente na área de Saúde, convidou o moderador para 

que ele ministrasse palestras em suas disciplinas em nível de graduação e pós-

graduação, de modo a levar tais conhecimentos para o campo de reflexão com a área de 

Saúde, relacionada ao campo da Educação e uso de tecnologias.  Outrossim, em 

detrimento disso, o moderador ainda foi convidado para prestar uma assessoria técnica 

relacionada à reformulação de currículo voltado à formação de profissionais em Saúde, 

por conta do interesse em tais discussões contemporâneas. 

Outros pesquisadores, dedicados à formação de professores e à formação de 

formadores educacionais, solicitaram permissão para uso do material empregado nas 

atividades do fórum eletrônico para incluí-lo como conteúdo e estratégia no processo de 

formação contínua de educadores preocupados com reflexões contemporâneas sobre a 

utilização das tecnologias digitais no espaço escolar. Não obstante, ainda outro membro 

do grupo com base nos referenciais de apoio teórico, encontrou fundamentos novos 

para o empreendimento do projeto em nível de doutorado, na área de educação, didática 

e tecnologias digitais, em que um dos interesses principais era a questão da natureza da 

leitura com base no uso das tecnologias digitais, como computador e internet. 

Outro ponto relevante salientado nas discussões foi compreender com o ambiente 

moodle poderia ser tanto um instrumento metacientífico de desenvolvimento da 

pesquisa, quanto de aprimoramento pedagógico e reflexão dos modos de inserção da 

tecnologia no espaço educacional. 

Conclusão Geral do Uso dos Fóruns 

Em certa medida, cada fórum remete a atividades reflexivas com níveis distintos 

de educadores, desde iniciantes na graduação em pedagogia, graduandos em atividades 

pedagógicas, pós-graduandos educadores ou interessados em educação e tecnologia e, 

finalmente pesquisadores em formação, também com interesses em discutir a interface 

entre educação e tecnologia.  



 211  

Neste aspecto, percebe-se um movimento de complexidade no exercício de 

formação educacional de educadores, cuja necessidade de formação contínua não se 

encerra em nenhum nível de formação, uma vez que novas necessidades de formação 

advêm da complexidade de produção de conhecimento humano, em que outros modos 

interpretativos passam a ser continuamente agenciados. 

A princípio, dois fóruns se pautaram pela discussão sobre a temática da mediação 

e processos interpretativos: o fórum dedicado aos alunos de graduação e aos 

pesquisadores em formação na área educacional. Sendo outro fórum dedicado à 

transversalidade (professores em formação) e, mais outro a um livro de Hugo Assmann.  

Embora os temas pareçam distintos entre si, estão interconectados, pois mediação 

é processo de construção de conhecimentos, sendo que transversalidade seria uma das 

formas mediativas nomeadas contemporaneamente, ressaltada pela forma de 

organização do conhecimento, realizada pelos meios digitais. Já o livro de Assmann 

(Reencantar a educação. Rumo à Sociedade Aprendente) não só trata dos assuntos 

abordados nos outros fóruns como espelha na sua forma de organização um novo olhar 

sobre o conhecimento: uma teoria da leitura do conhecimento sensível aos modos de 

percepção característicos das tecnologias digitais versáteis. 

Neste sentido, o que ele define como a necessidade de uma epistemologia da 

leitura, cujo foco é a sensibilidade hipertextual, enquanto forma diferente de re-elaborar 

o conhecimento, já aparece incorporada no tecido do seu livro, desde a prosa poética 

como estrutura do discurso; a diagramação do texto, contendo letras típicas de 

processadores textuais eletrônicos e, nas formas de representar e organizar o 

conhecimento no texto do livro, rompendo com a linearidade habitual de tópicos 

rigidamente estruturados. Além disso, outra característica significativa é o estilo de 

linguagem inovadora, marcada pela liberdade de uso de neologismos, em que tudo se 

hibridiza pelo senso de percepção do olhar investigador e pela sensibilidade expressa 

nos contextos elucidados. 

Em outras palavras, os fóruns foram um exercício permanente de epistemologia 

da leitura, cujo suporte textual dinâmico estava representado pelo meio digital, em que 

a leitura e escrita fluíam dinamicamente no mesmo espaço: o espaço da leitura 

dimensionando o espaço do exercício cotidiano da escrita.      
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Em certa medida, isto revela que o papel dinâmico contemporâneo do professor 

diz respeito à sua habilidade de contextualizar a dinâmica de vários campos de sentidos 

perceptivos de realidades existentes. Uma vez que os meios digitais definem modos de 

explorar e hibridizar vários campos de sentidos ao mesmo tempo num mesmo espaço 

conceitual, o que nos leva a outros modos de relações com o conhecimento, em 

detrimento de diferentes contextos de leituras interpretativas e escritas digitalmente 

multidimensionadas. 

Segundo Sandbothe (ASSMANN, 1998, p. 101), a razão transversal que se atua 

nos meios digitais demonstra que não existe mais algo como uma verdade única. Isto 

significa, em termos hermenêuticos, que o hipertexto não define nenhum centro de 

interesse da compreensão absoluta. Neste sentido, a hipertextualidade desconstrói 

pressupostos hermenêuticos, o que nos ajuda a perceber um outro nível de 

interpretabilidade não inteiramente conclusiva, mas cujo sentido se dá pelas relações 

com os fluxos informacionais em trânsito contínuo.  

Conceitualmente, existe nos fóruns eletrônicos um fenômeno distinto de relação 

com o conhecimento, uma espécie de cognitivismo coletivo hipertextualizado, em que 

as interpretações que transmigram pelo meio digital relativizam intensamente o olhar 

interpretativo contra uma leitura absolutamente impositiva. Este olhar interpretativo 

relativizado contesta os pressupostos hermenêuticos, levando a uma reformulação 

conceitual, ou ao agendamento de uma pós-hermenêutica, pois uma característica 

humana, por excelência, é a capacidade de interpretar a realidade do mundo e a si 

próprio. Contudo, os meios digitais nos levam a pensar que estamos diante de outro 

fenômeno de interpretabilidade, em que o homo-hermeneuticus torna-se homo-

hermeneuticus-mediaticus, cujo ser intérprete encontra-se imerso numa ambiência 

midiática remidiatizável, que pressupõe outra paradigmatologia interpretativa.  
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6.1.2 Entrevistas com Pesquisadores 

Durante o percurso metodológico, foi possível o estabelecimento de intercâmbio 

científico com especialistas renomados a fim de validar certos conceitos e visões 

teóricas que orientassem o desenvolvimento da investigação científica com maior massa 

crítica, ou seja, dentro da perspectiva de como os pesquisadores relacionam suas 

atividades investigativas a partir de processos mediativos permanentes.   

Das entrevistas realizadas, salientam-se, exemplarmente, dois modelos de meios 

empregados: duas entrevistas realizadas sob a forma de correio eletrônico - uma com a 

Profa. Dra. Stela C.B. Piconez (mentora intelectual do STEA) e James Burke (mentor 

intelectual do K-Web). A entrevistas via e-mail foi composta em duas versões: uma em 

português (feita com a Profa. Stela) e outra transcrita/adaptada par o inglês (feita com o 

James Burke). Neste caso, o conteúdo das duas entrevistas foi encaminhado para os 

respectivos e-mails pessoais de cada um, tendo sido retornados ao e-mail pessoal do 

pesquisador, com as questões devidamente respondidas.    

Para as duas entrevistas, foram selecionadas várias questões conceituais que 

tentassem abarcar de modo complexo: a trajetória científica profissional de cada um dos 

entrevistados, seus métodos de trabalho, meios empregados, áreas de conhecimento em 

que atuam, e, principais filiações e/ou influências filosóficas, que serviram de base para 

a consecução de suas atividades intelectuais e métodos de trabalho. Foi destacada ainda 

uma questão conceitual, relacionada ao tema da mediação, tendo em vista como 

instrumento relevante dentro do campo de estudos de cada pesquisador. 

Primeiramente, a Profa. Stela falou dos seus interesses como pesquisadora, 

salientando o seguinte: 

Como pedagoga tenho me interessado sempre por pesquisas que 

investiguem as possibilidades de construção de conhecimento enquanto 

possibilidade de diálogo-reflexivo entre alunos e alunos, alunos e professor, 

entre alunos, professor e conhecimento na educação escolar. 

Em relação às filiações teórico-metodológicas relacionadas ao seu trabalho e ao 

que justificava o seu interesse como pesquisadora em tal campo de atuação, a Profa. 

explicou-se segundo os seguintes argumentos: 
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A organização do trabalho pedagógico necessita de textos multidisciplinares 

(filosóficos, psicológicos e sociológicos) que consigam ofertar ao professor em 

formação ou mesmo em serviço o estabelecimento de associações possíveis e 

imagináveis. O resgate da idéia de educação com ideais políticos e 

comunitários, foi sempre perseguido em minhas atuações e campos de 

interesse de investigação e a ser posto em prática pelos professores, como 

princípio norteador de reconstrução social. Da Paidéia grega à Ausbildung 

alemã, com as conotações pensadas e repensadas por filósofos como Hegel, 

Kant, Dewey, Montessori, Adorno, Piaget, Vygotsky, Álvaro Viiera Pinto, 

Assmann  e Freire, todos estes fazem parte da epistéme iluminista da minha 

formação pela busca da autonomia (intelectual e moral) e da liberdade do 

homem para refletir tanto no plano individual quanto coletivo. Sempre 

acreditei que a pedagogia é uma das áreas mais complexas e difíceis que 

precisa de aperfeiçoamento geração a geração com fundamentação pela 

pesquisa sistemática. Em minha trajetória enquanto pedagoga e pesquisadora 

estou sempre na defesa da razão e da justiça e o meu esforço por construí-la 

através de processos pedagógicos autênticos refletidos na escola pública, na 

formação dos professores, no estudo dos programas curriculares e nas 

demandas tecnológicas. Estas, tenho a convicção de suas possibilidades de 

educar as novas gerações com vistas a formar um cidadão brasileiro honesto, 

mais íntegro, sábio e justo através do esforço coletivo de uma educação para 

todos.  

Acredito que as influências teóricas apontadas acima me indicam que um dos 

limites intransponíveis para o desenvolvimento e cultivo de uma pedagogia de 

qualidade decorre de um círculo vicioso gerado por educadores 

despreparados. Como pode um professor que mal prepara suas aulas, que não 

lê um livro por ano, que vive indignado com as condições de seu trabalho e 

salário pode fazer despertar em seus alunos a paixão pelo saber, a ética no 

trabalho e o interesse pela justiça cidadã? O que justifica meu interesse como 

pesquisador na área da Educação e Tecnologias é desmistificar a confusão 

existente de que sua inserção na educação escolar tem um fim em si mesmo e 

não um suporte complementar à formação permanente necessária a qualquer 

profissional. Tenho certeza que os limites e dificuldades não se concentram 
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nas crianças brasileiras, mas na ineficácia do sistema escolar como um todo. 

Na excessiva experimentação de pedagogias milagrosas que por modismos 

deteriora o trabalho pedagógico baseado na pesquisa científica pouco 

aproveitado no contexto escolar. 

Já em relação à noção do conceito de mediação como aporte relevante em sua área 

de atuação, a Profa. expôs os seguintes aspectos a serem considerados: 

Na perspectiva do conceito de mediação, a presença das TIC tem revelado a 

necessidade de novas posturas epistemológicas para o processo de ensino e de 

aprendizagem a partir das suas múltiplas possibilidades de articulações, 

interfaces entre os conhecimentos (interdisciplinaridade) e até mesmo no 

próprio conhecimento disciplinar em si mesmo (intradisciplinaridade). Novas 

condições interpretativas das informações e de suas múltiplas formas de 

organização, composição, construção e desconstrução, didaticamente, ofertam 

campo fértil que dá vazão à provisoriedade, transitoriedade e releituras 

intermináveis. Isto é, a inserção das TIC na educação escolar amplia outros 

patamares conceituais anteriormente rígidos para a presença de um caráter 

mais flexível, multifacetado e dinâmico. Há uma aventura e descoberta de 

outros significados infindáveis que se multiplicam e se modificam tal como um 

fractal. Daí que a mediação se entrelaça com a autonomia dos alunos de 

estabelecimento de relações mais livres que o emancipam das amarras 

conceituais lineares e hierárquicas que acabam por reduzir as amplas 

perspectivas de construção crítica-dialógica do conhecimento, anteriormente 

acessado através de uma espécie de gerenciamento científico rígido. 

Nossos alunos pertencem a um tempo em que a velocidade dos conhecimentos 

construídos se traduzem de diferentes maneiras na forma como medeiam 

outros tipos de relação entre o que ensina e o que aprende. O professor passa 

a ser um provocador cognitivo, isto é, capaz de despertar o raciocínio lógico 

fundamental ampliando a capacidade de articulações cada vez mais complexas 

do que faz sentido e significado para cada aluno. Pelas tecnologias, os objetos 

de leitura são infindáveis e em número maior de articulações 

(hipertextualidade) tecidas com a realidade significativa vivenciada no 

cotidiano dos alunos. Na verdade, a pedagogia necessita incorporar o estudo e 



 216  

a busca dos novos modos de compreender e conhecer e, isto representa o 

maior desafio atual. 

Em relação aos temas de estudos investigativos de seu interesse como 

pesquisadora, a Profa. considera atualmente pertinentes os seguintes: 

Formação de Professores e Valores Educacionais – escolhi este item por ser 

mais abrangente e incluir os demais. A vocação de um pesquisador supõe 

paixão, rigor e aceitação da pré-condição fundamental de que o conhecimento 

científico está sempre destinado a ser superado. Dentre as missões que não 

cabem à Pedagogia e especificamente na Formação de professores, está a de 

traçar caminhos e alternativas para os homens. Não cabe ao professor 

apresentar como verdade universal qualquer constelação valorativa; não 

combina com as perspectivas de hipertextualidade, conectividade, colaboração 

e hipertextualidade favorecidas coma presença da TIC. Mesmo que nossa 

formação anterior tenha se baseado nas visões finalistas do desenvolvimento 

histórico-social da humanidade, cada vez que o professor reflete sobre tal 

aspecto, parece mais claro os limites da ciência para as conseqüências morais 

e sociais para a formação de um cidadão futuro que deverá ter respeitada a 

sua responsabilidade pessoal de suas escolhas. Não são poucos os exemplos de 

nossa história que transpiraram fortes marcas de autoritarismo, de 

legitimação, de fundamentação ou justificativa “científica” de valores. Com a 

imensidão de informações e dados via acesso pelas TIC, a pedagogia não pode 

vir associada à mera pregação cientificista, dada que a realidade cultural 

plural está sempre sujeita a ser ressignificada à luz de mutáveis valores 

construídos na dinâmica histórico-social. Mais uma vez, o conceito de 

mediação relaciona-se ao sentido atribuído pelo sujeito que aprende onde 

nenhum valor pode pretender ser mais verdadeiro que outros. Portanto, tais 

considerações presentes na Formação de Professores podem incrementar suas 

reflexões quando incorpora ou não o uso das tecnologias na educação escolar, 

que necessita de diálogo crítico quando percebe que o papel social da 

educação escolar pressupõe a liberdade dos homens em ampliar seus 

conhecimentos sobre os valores envolvidos em cada escolha da vida, ajudando 

a ter clareza acerca das responsabilidades envolvidas neste ato.  
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Por outro lado, em suas elucidações, James Burke afirma que sua preocupação 

básica diz respeito a investigar a natureza conectiva dos desenvolvimentos tecnológicos 

e científicos relacionados aos processos de inovação na construção de novos 

conhecimentos, e de como tais processos interagem entre si, mudando estruturas sociais. 

Com este objetivo, ele salienta que procura focar-se especialmente no caráter das 

inovações tecnocientíficas, e no que ele conjuga como “efeitos de ondulações” ou 

“reverberações” serendipiosas16, que os provocam, e as quais costumam se realizar, com 

mais freqüência, de modo inesperado. Neste aspecto, ele exemplifica a inter-relação 

entre o surgimento dos sprays anti-sépticos e do querosene no século XIX, os quais 

culminaram no desenvolvimento do componente mecânico do carburador.  Seguindo 

esta abordagem perceptiva, o seu trabalho se destina a trilhar, mesmo que contra a 

corrente de pensamentos vigentes, as origens dos vários elementos que se unem para 

produzir inovação ou o chamado processo do “novo”, ao favorecer as razões pelas quais 

os efeitos sociais da inovação se tornam inesperados, por se manifestarem em áreas 

aparentemente desconectadas, ora com os elementos originais ora com a inovação 

propriamente dita. Neste sentido, para ele, a chave neste caso para se identificar as 

mudanças que acontecem nos processos sociais e de negócios acabam por indicar a 

presença de alguma influência catalisadora, como, por exemplo, o aumento na taxa de 

divórcio, relacionada à emancipação feminina, relacionada, por sua vez, ao advento da 

máquina de escrever, que, por sua vez, se relaciona à criação do piano.  

    (divórcio<feminismo<máquina de escrever<piano) 

Do ponto de vista intelectual, Burke acresce que a influência na concepção de seu 

trabalho deriva da influência de Thomas Kuhn, do seu livro “Estruturas das Revoluções 

Científicas, e também, de Lynn White, Jnr, do seu livro “Tecnologia Medieval e 

Mudança Social”.    

Já conceitualmente, para ele, o seu próprio método inventado ou ferramenta 

tecnológica, a teia do conhecimento (anos 90), que deriva do método anteriormente 

definido por ele como “conexões” (anos 70 e 80), e, recentemente, redefinido como k-

web (primeira década do século XXI), na tentativa de acompanhar o processo de 

                                                           
16  O termo serendipidade ou serendipismo diz respeito ao dom de se fazer descobertas felizes e 

relevantes, de modo casual.   
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atualização das mídias digitais, é em si um novo mediador, pois sua construção faz parte 

do grupo geral de técnicas de mapas conceituais, que estão ainda sendo desenvolvidos, e 

que, dentro em breve, irão oferecer “meios” (estratégias) de facilitar o desenvolvimento 

e a aplicação das capacidades inerentes aos processos de inovação, predição e visão 

geral dos conhecimentos produzidos. O que, segundo ele, traz também a oportunidade 

para uma nova disciplina conhecida como “generalismo”, cujo objetivo é investigar 

quais os campos distintos de estudos podem colaborar entre si, dentro do estilo “no-

mans-land” 17, e a partir da perspectiva de propostas de inovação, de modo a romper a 

redução intelectual definida por meio dos silos reducionistas de pesquisa, com o 

objetivo de tornar mais acessível os diversos saberes aos pesquisadores, provenientes de 

outros campos ou ainda, destina-lo mais apropriadamente ao público em geral. 

De um modo particular, James Burke se diz interessado na maneira com a qual as 

tecnologias de informação e comunicação, até o presente momento, limitam ainda a 

acessibilidade do conhecimento, e de que forma se desenvolve a velocidade com a qual 

elas irão futuramente facilitar as taxas de aceleração dos processos de inovação e 

mudança social, o que tornará, para ele, imensamente difícil o papel para as instituições 

sociais, como a escola, por exemplo, acompanhar e adaptar-se, continuamente, às 

mudanças tecnológicas desencadeadas, o suficientemente rápido.  Deste modo, ele se 

diz preocupado com a forma pela qual as instituições sociais, especialmente, nas áreas 

de educação e política, irão reagir à demanda pública produzida efetivamente pela 

tecnologia, da qual decorre o desejo por maior responsabilidade e transparência, e, até 

que ponto, irão conseguir incorporar tecnologia de informação e comunicação de modo 

a atingir tal fim.    

                                                           
17 Trata-se de um game 3D de estratégia em tempo real, cujo objetivo é lidar com eventos que ocorreram 

durante o descobrimento da América do Norte no século XVI,, culminando na completa exploração e 

colonização do continente, realizada durante o século XIX. Neste jogo de estratégia, o jogador define as 

táticas empregadas para se construir as colônias e realizar as batalhas de conquista necessárias, 

interpretando imersivamente o papel de um conquistador espanhol, colonizador inglês, índio, colono ou 

patriota insubordinado e revoltoso. Desta forma, a imersão permite se experimentar aventuras 

estimulantes, ao deparar-se com incontáveis personagens da história e personalidades anônimas e 

excêntricas, determinadas a eliminar seu oponente. O jogo apresenta ainda um leque de opções éticas e 

não éticas para enfrentar o inimigo em potencial, por meio da escolha de forças especiais ou 

mercenários, ou dando ao jogador a liberdade de escolher outras soluções de enfrentamento dos 

inimigos.  
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  Comparativamente, os dois pesquisadores demonstram interesses afinados no 

que diz respeito à questão da interdisciplinaridade e transversalidade como formas de 

superar a rigidez disciplinar e especializada do conhecimento. 

Também ambos dimensionam a relevância que as tecnologias de informação e 

comunicação desempenham atualmente no contexto social e pedagógico, 

compreendendo que a questão da mediação não se restringe meramente ao uso de 

suportes tecnológicos, mas sim de capacidades cognitivas humanas de criar modos 

novos de interpretar as realidades acessíveis pelo conhecimento humano, não se 

restringindo apenas àqueles prontamente definidos e impostos como únicos e 

verdadeiros.  

Para a Profa. Stela, a questão da mediação reside em certos pressupostos 

epistemológicos de interpretação de múltiplas realidades, ao considerar-se a 

transitoriedade do conhecimento em vista dos processos transformacionais rápidos 

desencadeados pelas tecnologias de informação e comunicação, na era digital.  Neste 

caso, Burke chama a atenção para os vários instrumentos interpretativos que emprega 

em sua trajetória de pensador sobre tecnologias e processos de construção de 

conhecimentos, como o conceito de conexões, empregado na série Conexões, Teia do 

Conhecimento, no livro de mesmo nome e, na série Conexões 3 e, finalmente o seu mais 

recente projeto, o K-Web.  

Em certa medida, os dois defendem a tese de que a tecnologia digital provém 

formas peculiares de representar o conhecimento, possibilitando diversas perspectivas 

de leituras e interpretações. A Profa. Stela enfatiza como a hipertextualidade, 

transversalidade e conectividade definem maneiras de ler o conhecimento distribuído 

em rede por hiperconexões virtualizáveis. Ao passo que Burke fala da importância 

crescente das ferramentas de mapas conceituais que definem outras dinâmicas de 

representação do conhecimento, atestando maior complexidade nas conexões 

serendipiosas. Sendo que o seu próprio método interpretativo já se caracteriza, segundo 

ele como uma técnica que possibilita realizar a mediação entre conhecimentos, da qual 

decorre a percepção de como se desenrolam os processos de inovação humana. 

Do mesmo modo que Burke defende a idéia de uma concepção integral do 

conhecimento para superar atrasos perceptivos, a Profa. Stela, dada a sua experiência 
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com educação escolar, salienta a necessidade de incorporar textos multidisciplinares 

desde a formação básica dos alunos. 

Particularmente, percebe-se discursivamente, a distinção entre os pensadores que 

norteiam o campo de atuação de cada profissional, a Profa. Stela, com uma base de 

formação de âmbito pedagógico e didático, se ancorando em autores como: Piaget, 

Vygotsky e Freire. Ao passo que Burke atesta sua influência maior de Thomas Kuhn e o 

seu livro “Estrutura das Revoluções Científicas”, como base fundamental para o suporte 

de suas idéias.  

É interessante perceber que embora haja distinções de formação educacional, bem 

como em relação aos mestres intelectuais de cada um, percebe-se um interesse latente 

em ambos pela conjugação entre educação e tecnologia como via transformadora da 

sociedade, em que as questões de cidadania e interesse públicas tornam-se os meios 

catalisadores desta esperada transformação social. 

Outro ponto de consonância é a respeito de como o saber deve ser visto, segundo 

ambos, como forma de libertação e emancipação dos sujeitos e, não como formas de 

estabelecer relações opressivas e elitizadas, enquanto modos de dominação pelo acesso 

ao conhecimento.  

Por último, ambos acreditam no conhecimento como um trajeto vivencial e não 

como um valor significativamente acabado e finalista, o que demanda a necessidade de 

contínua atualização em relação aos educadores e ao espaço escolar, para atender às 

necessidades formativas crescentes dos cidadãos contemporâneos.       

 

6.2 Estudo de Caso 
 

Nesta seção, são apresentados três pontos elucidativos que procuram esclarecer o 

contexto de uma epistemologia da leitura dentro de uma dimensão didático-pedagógica 

atrelada à inserção dos meios digitais no espaço escolar. 

Primeiramente, realiza-se uma investigação dos elementos que permitem uma 

interconexão entre o pensamento de Jacob Bronowski e James Burke, dentro do 

contexto escolar, tendo em vista as contribuições dos dois pensadores no tocante às 

formas de expressão do conhecimento, em diversas mídias, para fins educacionais.   
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Em seguida, caracterizam-se algumas das mídias empregadas por James Burke, 

analisando-se como tais suportes tecnológicos dimensionam formas distintas de 

representação do conhecimento, o que acresce novos horizontes ao aprimoramento 

didático-pedagógico. 

Por último, procura-se demonstrar como dois projetos educacionais (STEA e K-

Web), um em âmbito nacional, outro em âmbito internacional, contribuem para 

diferentes modos de representação do conhecimento, a partir do emprego dos meios 

digitais, com objetivos didático-pedagógicos distintos.  

Novamente, é importante salientar que tais escolhas de enfoques elucidativos 

visam propor uma articulação entre fundamentação teórica (Bronowski), campo teórico-

prático (James Burke e Stela C. B. Piconez) e, projetos educacionais implementáveis 

com tecnologias digitais de informação e comunicação (K-Web e STEA), os quais 

contribuem para o construto de uma epistemologia da leitura (Assmann) no âmbito dos 

meios digitais.  

6.2.1 Interconexões entre as Idéias de Jacob Bronowski e James Burke 

no Campo Pedagógico 

Há muitas distinções possíveis entre as perspectivas conceituais de Burke e 

Bronowski, contudo, um ponto relevante em comum a eles é o fato dos dois pensadores 

considerarem que a ciência deve ser vista como conhecimento comum a todos os 

indivíduos, como direito irrevogável de suas cidadanias e, não como um conhecimento 

restrito somente a determinadas elites científicas e intelectuais.  

Neste contexto, eles não são apenas mediadores sociais do conhecimento 

intelectual e científico, no sentido de se preocuparem particularmente com os meios e 

mecanismos de divulgação pública do conhecimento em larga escala. Mas, ao contrário 

disso, suas motivações intelectuais derivam de um modo didático-pedagógico de relação 

inovadora com o conhecimento, de modo a este poder ser inserido no contexto 

educacional como uma terceira cultura (Snow), em que as dicotomias entre ciência e 

arte são tão ilusórias quanto as existentes entre razão e imaginação, segundo já 

advogava o próprio Bronowski (1998).  
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A princípio, a mediação social abrange dois campos de saberes práticos: o campo  

da divulgação científica e o campo do jornalismo científico. Conceitualmente, o 

comunicador (divulgador) de ciência desempenha uma função de comunicação 

institucional, por representar a esfera de uma comunidade acadêmica e científica, ao 

passo que o jornalista científico se atém ao público em geral, atuando, em razão disso, 

com liberdade de expressão de linguagem, dentro de espaços de comunicação de grande 

circulação informacional, como: jornais, revistas, rádio e televisão. Geralmente, o 

comunicador de ciência tem alguma especialização em formação científica, como: 

físico, matemático, astrônomo, biólogo etc. Já o jornalista científico, por outro lado, 

costuma ter formação jornalística ou formação humanística com bons conhecimentos de 

cultura geral, inclusive cultura científica.  

Caracteristicamente, a linguagem científica, referenciada pelo divulgador 

científico é unívoca, denotativa, ao passo que a linguagem jornalística, referenciada pelo 

jornalista científico é, por sua vez, fática, emotiva, estética e conotativa. O que não seria 

motivo suficiente para desembocar em preconceitos intelectuais e científicos entre as 

duas estratégias comunicacionais, posto que cada mediador social cumpre um papel 

significativo de socializador de conhecimentos da ciência e tecnologia e, sendo que tais 

preconceitos derivam, em certo aspecto, de visões interpretativas que ainda consideram 

a dicotomia conceitual existente entre razão e emoção (sensibilidade), assim com 

também entre razão e imaginação, objetividade e subjetividade, ciência e arte, discurso 

científico e discurso estético.     

Mas será que haveria definições e diferenças conceituais que se possam 

estabelecer entre jornalismo científico e divulgação científica e até mesmo discurso 

científico, conforme salienta Kreinz (2006, p. 23).  Segundo a autora, tais expressões 

não se diferenciam conceitualmente, pois “remetem para o ato de explicar à 

comunidade interessada os avanços da ciência e tecnologia. O que difere são os meios 

que se usa para explicar avanços em um determinado setor que chegou a novos 

paradigmas que precisam ser compreendidos melhor”.  

Em princípio, considera-se a divulgação científica como um campo de 

conhecimento abrangente, em termos de teoria da comunicação, ou seja, de estrutura 

conceitual organizada. Já o campo do jornalismo científico, por outro lado, se atém a 

divulgar mais assuntos atrelados ao cotidiano comum das pessoas, numa linguagem de 
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caráter acessível com o objetivo de popularizar a ciência, se preocupando com a 

importância de fazer o cidadão compreender de que forma e, por que certas descobertas 

científicas e tecnológicas afetam a sua vida cotidiana. Tanto a divulgação científica 

quanto o jornalismo científico são formas primordiais de intervenção social no cotidiano 

contemporâneo e, exercem fundamentalmente um caráter didático-pedagógico na 

interpretação de fatos científicos a serviço da compreensão de leigos.  

No entanto, não se pode circunscrever os esforços de Bronowski e Burke no 

processo de socialização do conhecimento científico como circunstancialmente 

atrelados a tais visões dicotômicas, limítrofes e esteriotipáveis. Em princípio, 

Bronowski pode ser tido como um divulgador científico enquanto Burke como 

jornalismo científico, no entanto, tais designações seriam circunstancialmente em 

detrimento da escolha de abordagem conceitual e, do repertório de linguagem de cada 

um, do que pela distinção significativa entre os papéis de relevância que eles 

desempenharam no campo do desenvolvimento científico e intelectual no mundo da 

cultura educativa. 

De outro modo, estas mesmas designações não encontram subsídio teórico-prático 

para tal cisão conceitual radicalizada, pois isto seria, em certa medida, o mesmo que 

também defender o preconceito distintivo entre conhecimento científico e senso 

comum, ou ainda, entre produção científica e conhecimento popular, ou mesmo, entre 

trabalho científico e intelectual contra trabalho técnico e manual.  

Sob certo aspecto, as duas abordagens conceituais remetem mais a propostas 

paradidáticas de conteúdos, ao inventariar certos pressupostos da história da ciência e da 

tecnologia. Elas não têm, de modo algum, o caráter de conduzir didaticamente o ensino 

de conteúdos científicos, mas, ao contrário disso, servem para auxiliar proveitosamente 

no tratamento de certos assuntos relacionados a estes conteúdos didaticamente 

ministrados.  

Para efeito de esclarecimento, do ponto de vista conceitual, os livros didáticos são 

mais voltados diretamente ao ensino, pois contêm assuntos específicos relacionados ao 

conteúdo de disciplinas curriculares; ao passo que os livros paradidáticos são de teor 

geral, apresentando certos assuntos relacionados aos conteúdos didáticos de modo a 

enriquecer o seu conhecimento, de um modo mais lúdico de aprendizagem.  
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Já quanto aos seus objetivos e funções, o livro didático se concebe dentro de uma 

proposta pedagógica de conteúdo específico, relacionado a determinado campo de 

conhecimento disciplinar com a finalidade de encadeamento progressivo do ensino de 

acordo com a etapa de desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Por outro lado, o 

livro paradidático é uma alternativa de acesso a conhecimentos mais aprofundados e 

transversalmente articulados, incorporando muitas vezes múltiplos conhecimentos 

disciplinares ao mesmo tempo, podendo ser utilizado paralelamente ao livro didático.              

Feitas tais considerações sobre os livros didáticos e paradidáticos, deve-se 

salientar que embora os objetivos das obras culturais de Bronowski e Burke 

compactuem mais com princípios paradidáticos, não se pode deixar de admitir a 

implicação de suas proposições científicas e intelectuais frente a mudanças 

paradigmáticas no contexto da formação de professores bem como na formação de 

formadores de professores. Uma vez que a profundidade de seus argumentos evidencia 

claramente outras perspectivas de elucidação dos processos de construção de 

conhecimentos. Assim como também reacende discussões frutíferas sobre uma nova 

perspectiva historiográfica do conhecimento científico em relação ao conhecimento 

cotidiano, que aponta ainda para uma noção de história interconectada entre arte e 

ciência, construída por uma pluralidade de sujeitos e atores, muitas vezes, renegados 

quanto ao seu papel significativo na história do conhecimento.    

Conceitualmente, Burke emprega seu processo de percepção didática com o 

objetivo de ilustrar os processos de construção do conhecimento humano, a partir de 

uma imaginalidade brincante, ou seja, por meio de um jogo interpretativo que pressupõe 

a identificação de uma imagem pedagógica a partir do imaginário criativo e lúdico. Ao 

utilizar chamadas em seus livros para tópicos sobre ciência e tecnologia, ele cria 

imagens que refletem mais didaticamente o cotidiano social das pessoas, tais como: 

Retorno, O que há em um nome?, Pegue a maçã, Coisa Elementar, Um Lugar Especial, 

Fogo do Céu, No Contato etc (1999).     

Da mesma forma, Bronowski (1996), em suas conferências científicas, sempre 

procurou demonstrar a importância da inter-relação entre ciência e imaginação, 

mostrando como as descobertas científicas só ocorrem por meio de um ato imaginativo 

do cientista, quando este desenvolve a percepção adequada para realizar uma abertura 

no sistema científico, que é caracteristicamente fechado. O que lembra também o termo 
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serendipidade defendido por Burke como o ato de fazer descobertas felizes, ou seja, 

também fruto da imaginação criadora do seu descobridor.     

Dentro da linha conceitual de Burke, a inter-relação entre causa e efeito representa 

as várias mediações intermitentes que ocorrem entre conhecimentos até o seu processo 

de configuração final, pela qual os incorporamos em nossa cultura social com valor de 

uso coletivo e individualizado. Tais mediações dizem respeito à consciência crítica e 

histórica de fatos e acontecimentos que redimensionam a percepção de muitos saberes, 

que muitas vezes são tidos como triviais em nosso cotidiano vivencial. De modo que a 

excessiva super valorização e dimensionalização de certos inventos tecnológicos e 

científicos, assim como fatos históricos e acontecimentos cotidianos, em detrimento de 

outros, considerados menos importantes e significativos, conseqüentemente, acabam por 

desencadear estereótipos e preconceitos científicos, estéticos e filosóficos, que se 

realimentam continuamente como efeito danoso na percepção didático-pedagógica do 

próprio ensino.   

Comparativamente, Bronowski (1990, p. 91) considera a ciência como uma 

atividade própria da vida humana, porque para ele vida humana é também ação pensada, 

sendo que é natural da vida humana escolher entre várias alternativas, tendo em vista 

aquelas que são capazes de conduzir para um futuro mais desejável e proeminente. 

Sendo assim, a vida é substancialmente um processo de se olhar para frente e as leis 

científicas seriam meios de nos guiar conscientemente para um futuro conhecido, 

tornando visível o tempo, de um modo mais sistemático e explícito. Em que o método 

científico é o método de toda a indagação humana, contendo todas as deficiências 

inerentes ao fato observado e todas as interpretações inexatas que o constitui.   

Ainda segundo Bronowski (idem, p.28), o que caracteriza a perspectiva científica, 

distintamente da perspectiva medieval centrada na produção de efeitos, “não é o 

recurso aos mecanismos das causas: é ter visto o mundo como um mecanismo – uma 

máquina de acontecimentos”.   Em que o mais importante era não observar o efeito 

presente da ação do fenômeno científico e sim o que acontecia antes e depois daquele 

momento observado. Bronowski (idem, p. 29) considera que a Revolução Científica 

“foi a transformação de um mundo de coisas ordenadas de acordo com sua natureza 

ideal num mundo de acontecimentos que seguem numa constante sucessão de causa e 

efeito.” 
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A despeito dos conceitos de causa e efeito, Assmann (1999, p. 163) também 

salienta que: 

Em um mundo cada vez mais complexo e globalizado é cada vez mais difícil 

perceber as conexões, as causas e os efeitos de uma ação ou omissão. O 

aumento da complexidade da divisão do trabalho social em uma economia em 

escala global e a manutenção da concepção disciplinar, compartimentada, da 

nossa educação, das ciências e da nossa maneira de ver o mundo nos leva a 

uma situação que Morin chamou de “enfraquecimento da responsabilidade”.  

Neste aspecto, de certa forma, percebe-se como tanto a ótica de Bronowski quanto 

de Burke, dentro de tal percepção intrínseca entre as conexões, causas e efeitos 

relacionados à produção do conhecimento, perfaz a noção de um outro modo de olhar o 

conhecimento do mundo em relação aos valores humanos, tais como: ética, 

solidariedade, responsabilidade social e vínculos afetivos de humanização e 

humanidade.   

Segundo a acepção burkeana, por exemplo, o invento da caneta, que é considerado 

um objeto banal do cotidiano, deveria ter tanto valor na história do conhecimento 

humano quanto o do telescópio, que é um objeto tecnocientífico, sem dúvida, de 

inestimável valor para o desenvolvimento da ciência moderna, sendo que tal 

ensinamento corroboraria para se compreender melhor as mediações entre 

conhecimento científico e conhecimento cotidiano como redes de significações sociais 

complexas interconectáveis.  

Já Bronowski (1997), acalenta também, neste tocante, a relação que Isaac Newton 

foi capaz de estabelecer entre a lua e a queda de uma maçã, percebendo nestes dois 

elementos cotidianos o fenômeno científico da gravidade. O que também corrobora, em 

certa medida, a associação conceitual entre conhecimento científico e conhecimento de 

senso comum, principalmente quando ele assinala que três grandes idéias criadoras 

provieram do senso comum, as noções de: ordem, causas e acaso (1990, p. 19). Trata-se, 

portanto, de generalizações do cotidiano que foram transformadas pela ciência em 

conceitos de uso particular, nos moldes científicos. Deste modo, ele demonstra como 

muitos conceitos científicos consagrados surgiram a partir de uma mediação conceitual 

com a noção que norteia os seus usos meramente cotidianos.    
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Por outro lado, Burke considera que grande parte do conhecimento científico e 

tecnológico trata-se de invenções criativas e colaborativas, fruto de certos acidentes de 

percurso quando da investigação e realização de conhecimentos voltados, 

primordialmente, para outras funções distintas, incapazes de conceber os objetivos e 

finalidades posteriores do saber então criado, de um modo priorístico. 

Neste contexto, a idéia, o conceito, o pensamento, a invenção humana surgem 

como uma espécie de pulsar criativo, momento luminoso, hora mágica, acontecimento 

inusitado, desencadeador do sentido de algo imprevisível que se configura mentalmente, 

por fim, como um conhecimento revelador da descoberta impensável.   

Isto é o que Burke defende em tese como serendipismo, ou seja, o dom especial de 

fazer descobertas felizes e relevantes, de um modo casual; algo, portanto, nutrido por 

um senso de sentido, dentro da acepção deleuzeana, de efeito inexplicável e singular 

que transforma o olhar para faze-lo ver o que não via antes, ou seja, aquilo que não 

poderia ser possível identificar previamente no senso de racionalidade definida em um 

tempo e espaço circunstancial, moldador da percepção individual e coletiva.  

Para Bronowski (1997), as descobertas científicas são fruto do ato da imaginação 

humana que realiza uma abertura dos limites do sistema perceptivo das ciências, 

demonstrando novas conexões. A descoberta, nesta acepção, reside em estabelecer 

semelhanças entre duas coisas que pareciam antes distintas, como no caso da queda da 

maçã e o movimento da lua terrestre, segundo a visão de Isaac Newton.    

Neste aspecto, o conceito de conexões aqui assinalado por Bronowski18 antecede 

os conceitos educacionais de transversalidade, transdisciplinaridade e 

interdisciplinaridade e, que Burke emprega em sua percepção de Conexões e Teia do 

Conhecimento. Sendo que tanto o conceito de Conexões como Teia do Conhecimento 

                                                           
18 O teledocumentário científico “A Escalada do Homem”, produzido pela BBC de Londres, durante a 

década de 70 e, narrado por Jacob Bronowski teve grande repercussão no meio jornalístico, intelectual e 

científico, estimulando outras iniciativas por vir, como os teledocumentários “Conexões”, narrados por 

James Burke, cujo conceito tem filiação direta com as idéias de Bronowski atestada neste documentário 

e, em outros de seus livros. Um divulgador científico muito influenciado também pelas idéias de 

Bronowski foi o cientista e astrônomo Carl Sagan que, inspirado na “Escala do Homem”, realizou o 

documentário Cosmos, no início dos anos 80..  



 228  

refletem imagens e metáforas perceptuais que denotam a variedade de possibilidades 

interpretativas suscitadas para se inventariar bem como para se investigar a origem de 

determinados conhecimentos humanos.  

Didaticamente, tais imagens servem para expressar a característica 

multidimensional de perspectivas de olhares que emergem da nossa consciência crítica e 

histórica da complexidade, inerente aos processos de construção do conhecimento, os 

quais Burke expõe claramente como sendo sempre construções sociais e, não como 

feitos individualizáveis, realizados por seres notáveis em contextos extraordinários. 

Outra imagem posteriormente empregada por Burke (1999) é a dos fazedores de 

machados, uma alusão metafórica ao talento dos seres humanos de inventar, comandar, 

inspirar, projetar e desenvolver ferramentas, que modificaram o seu mundo e sua 

própria forma de pensar, alterando a própria percepção de mundo, numa interação 

contínua entre inovações tecnológicas e processos cognitivos.   

Uma distinção muito forte entre os métodos de abordagem entre Bronowski e 

Burke diz respeito justamente ao emprego de metáforas e conceitos. Como divulgador 

científico, Bronowski utiliza muitos termos científicos, literários e eruditos, como: 

metáfora, alegoria, paradigma,  etc. Já Burke, como jornalista científico, prefere 

empregar termos de usos mais cotidianos, tais como: fazedores de machados, teia, 

conexões, vozes distantes, crença nos números,  iluminando o caminho, inventando o 

futuro, a roda da fortuna etc.  

Além disso, ele elucida em seu enfoque perceptivo, salientado por meio das 

Conexões e pela Teia do Conhecimento, os papéis influentes de vários atores sociais 

que participam do processo criativo de construção dos conhecimentos, tais como: 

marceneiros, ferramenteiros, carpinteiros, soldadores, artesãos, aprendizes etc. Isto 

sugere a necessidade de uma dimensão social e ética no modo de se pensar como as 

criações artísticas e os inventos tecnológicos, assim como o conhecimento científico se 

origina em um contexto bem mais amplo do que normalmente divulgado e ensinado. 

Neste contexto, Burke (1999, p. 316) adverte que: 

A cultura na qual vivemos, que se baseia na influência seqüencial da 

linguagem sobre o pensamento e opera segundo as regras racionalistas da 

filosofia grega e da prática reducionista, tem exercido um tremendo poder. Ela 
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nos deu de bandeja as maravilhas do mundo moderno. Mas ela também 

fomentou crenças que nos ataram, durante séculos, a instituições centralizadas 

e indivíduos poderosos, crenças das quais temos de nos livrar se quisermos 

nos adaptar ao mundo que construímos: a de que os membros mais valiosos da 

sociedade são os especialistas, a de que as pessoas não podem viver sem 

líderes, a de que o corpo é mecânico e só pode ser curado com facas e drogas, 

a de que existe uma única verdade superior, a de que as únicas capacidades 

humanas relevantes são o modo seqüencial e analítico de pensar e a de que o 

mundo funciona como um presente de fazedor de machados.19   

Deste modo, ele considera fundamental percebermos como voltar a utilizar a 

tecnologia para mudar nossas mentes, só que agora de acordo com nossos próprios 

meios de raciocinar, com nossos próprios estilos cognitivos distintos, perfazendo ritmos 

singulares de desenvolvimento, para que as tecnologias futuras possam finalmente 

cumprir seu papel de valor humano: o de ser instrumentos de liberdade (idem, p. 315). 

A alegoria do “fazedor de machados” sugere a capacidade humana de produzir 

descobertas e inovações como um privilégio de indivíduos sábios e inteligentes que 

ajudaram a transformar a vida humana, contudo, jamais tiveram a intenção de 

compartilhar seus conhecimentos coletivamente de modo a prover autonomia intelectual 

aos indivíduos, tornando-os dependentes e dominados pela ausência de tais 

conhecimentos. Para Burke, alguns dos vários papéis desempenhados por fazedores de 

machados, ao longo da história humana, seriam os de: xamã, astrônomo, editor, cardeal, 

engenheiro, filósofo e físico quântico, entre outros.     

Bronowski (1997), por outro lado, faz inúmeras citações a cientistas, filósofos e 

pensadores conceituados, como: Einstein, Newton, Leonardo da Vinci, William Blake e 

Shakespeare, não incorporando situações meramente cotidianas de produção do 

conhecimento. Suas indagações sobre o senso comum são sempre fundamentadas 

                                                           
19 Quem e o que são os fazedores de machados desta fábula?  Originalmente, eram remotos hominídeos 

que tinham talento para moldar as pedras , uma a uma, e por assim dizer, criar instrumentos que iriam 

recortar o mundo. Esta capacidade fazedora-de-machados de realizar coisas na ordem apropriada é um 

dos muitos talentos naturais do cérebro. Esses talentos se tornam ativos toda vez que uma pessoa se 

move com graça, calcula o arco traçado por uma bola jogada ( e a agarra) ou reproduz sons em um 

teclado. (Burke: 1999, 17) 
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historicamente com vistas a empreender conexões com o atual estágio do conhecimento 

científico.  

Comparativamente, tanto Bronowski quanto Burke passaram por várias 

experimentações com o emprego de meios comunicacionais voltados ao campo do 

exercício da reflexão dos processos de construção do conhecimento científico 

(Bronowski) e do conhecimento propriamente dito (Burke), em linhas gerais de 

conceituação. Bronowski iniciou suas indagações científicas e intelectuais por meio de 

programas de rádio, livros e conferências destinadas ao público leigo. Já Burke se pôs, 

inicialmente a entrevistar cientistas renomados por meio de vários programas de rádio 

veiculados pela BBC de Londres. Posteriormente, passou a realizar seus documentários 

televisivos, espelhados na idéia de conexões entre a causa e o efeito de produção de 

conhecimentos. 

Não obstante, Bronowski sempre procurou assumir a postura de intelectual 

público da ciência, defendendo a importância do conhecimento científico para o 

desenvolvimento social humano, ao defender a inter-relação entre concepções 

científicas e valores culturais. Por outro lado, Burke se interessa mais por criar 

condições de tornar possível um olhar emancipador em relação às restrições elitistas do 

conhecimento tecnocientífico, claramente identificada por sua linguagem repleta de 

jargões de difícil compreensão.     

Segundo Bachelard (2001, p. 22-23): 

O epistemólogo deve, pois, captar os conceitos científicos em sínteses 

psicológicas efetivas, isto é, em sínteses psicológicas progressivas, 

estabelecendo, a respeito de cada noção, uma escala de conceitos, mostrando 

como um conceito deu origem a outro, como está relacionado a outro.  

Em certo aspecto, esta indagação tem grande relação com a epistemologia da 

complexidade de Morin, cujo propósito é defender um meio interpretativo de diversos 

saberes humanos, de modo a respeitar as suas especificidades, no tocante aos seus 

critérios conceituais distintivos e contraditórios, tendo em vista, contudo, a 

possibilidade de superação destas separações elucidativas, visando uma formação 

educacional mais pluralista.  
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O que de certa forma, é compartilhado dentro das abordagens de Bronowski e 

Burke, quando estes procuram salientar a alternativa de caminhos indagativos 

particulares, cada um de acordo com o seu escopo de interesse interpretativo mediante o 

repertório de linguagem própria, mas, que, por outro lado, acentuam a necessidade de 

toda uma epistemologia do olhar educacional acerca do que é conhecimento, como se 

constrói, quais seus objetivos e finalidades pedagógicas para a vida em sociedade e, 

quais seus fundamentos éticos e estéticos com fundo pedagógico em relação à condição 

humana.  

 Neste contexto, não importam os meios com os quais os dois pensadores se 

utilizam para socializar os saberes desejados, de modos paradidáticos distintos, mas sim 

as questões que tais meios nos lançam a nós, no sentido de nos chamar à atenção para a 

consciência do papel que o conhecimento desempenha em nossas vidas. Como 

transforma nossas vidas, nos provendo conforto e prazer, mas que tem o papel também 

de nos despertar para outros sentidos da vida humana, principalmente quanto à nossa 

responsabilidade ética ao lidar com o conhecimento que tem tanto um poder de 

transformação e liberdade quanto de autodestruição inegável.    

6.2.2 Mídias e Leituras Inventariáveis na Perspectiva de James Burke 

Um dos pontos fortes do trabalho intelectual de James Burke diz respeito à forma 

como ele inventaria múltiplas perspectivas de leituras do conhecimento, em vista dos 

diferentes modos que ele utiliza as mídias que se destacam durante certo tempo como 

novidade ou inovação perceptiva, no intuito de representar tal conhecimento mediante 

sua complexidade observável.  

Em razão disso, ele explora ao máximo os meios expressivos particulares de cada 

mídia (suporte tecnológico), investigando as possibilidades frutíferas de realizar 

mediações (interpretações simbólicas) que evidenciem modos distintos de articular e 

representar a construção do conhecimento humano em diferentes tempos e espaços. Já 

de um ponto de vista mais didático, ele apresenta múltiplos cenários interpretativos da 

construção histórica do conhecimento, revelando como eles podem implicar em 

variáveis desdobramentos perceptivos no tocante à realidade social futura de 

desenvolvimento tecnocientífico. 
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Para Burke, cada mídia corresponde a um olhar particular da perspectiva de 

construção do conhecimento: o livro revela um olhar de articulação conceitual; o vídeo, 

outro, já os meios digitais, por sua vez, mesclam e expandem a percepção dos sentidos, 

instaurando outros níveis de acuidade observável. Tanto “Conexões”, “A Teia do 

Conhecimento” (The Knowledge Web) e o projeto K-Web empregam recursos 

tecnológicos digitais de organização do conhecimento científico e tecnológico, em 

contínua atualização de conteúdos e suportes tecnológicos.  

Nos teledocumentários “Conexões 1”, “2 “e “3”, Burke desenvolve a sua 

abordagem didática do conceito de “conexões” de Bronowski, sempre dentro de uma 

ótica de transversalidade e transdisciplinaridade do conhecimento. Geralmente, em cada 

episódio da série Conexões, ele começa apresentando um fato científico de grande 

repercussão na atualidade, como, por exemplo, a invenção do foguete aeroespacial. Aos 

poucos, ele vai desenvolvendo uma percepção no sentido de inventariar o saber original 

que proporcionou o desenvolvimento de tal advento contemporâneo. Neste sentido, ele 

desenvolve um método de articular os conhecimentos anteriores, bem como investiga 

outros conhecimentos relacionados a eles, dentro da grande teia do conhecimento que se 

tece no espaço-tempo, percorrendo pontos de bifurcações que levam ao cenário historio 

de outros conhecimentos influentes.   

Dos teledocumentários “Conexões 1 e 2”, foi elaborado o livro Conexões, 

contendo ilustrações de fatos e acontecimentos que mostram como cada ser humano é 

capaz de afetar o curso da história, uma vez que algo que se faz durante o curso do 

presente poderá eventualmente modificar o mundo e, que pessoas auto-educadoras 

geralmente fazem a diferença em seu tempo, como o caso do mecânico escocês que 

realizou um mínimo ajuste em uma bomba de ar a vapor, o qual desencadeou todo o 

processo de Revolução Industrial (Burke, 1995).  

Outro exemplo é o de um meteorologista do século XIX que desenvolveu um 

dispositivo de fazer nuvem demonstrando que o átomo podia ser dividido, o que acabou 

por ser revelado ao físico Ernest Rutherford, a quem ele conhecia pessoalmente. De 

modo que não se precisa ser um Einstein, como argumenta Burke, para se deixar as 

nossas marcas nos eventos significativos da história do conhecimento científico, tendo 

em vista que todos são capazes de prover suas contribuições relevantes ao 

desenvolvimento da cultura da ciência. 
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 Didaticamente, o teledocumentário “Conexões 3”, datado de 1997, atualiza as 

versões “Conexões 2” e “3”, anteriormente realizadas, adicionando a esta uma 

percepção mais recente: o conceito de hipertexto como método interpretativo de 

recapitular no final de cada episódio as conexões vislumbradas ao longo do 

teledocumentário, a partir de imagens iconográficas que remetem a cada cena histórica, 

apresentada em rede de articulações atemporais e a-espaciais, num encadeamento 

circular contínuo.  

Dentro deste aspecto, Burke (1999, p. 298-299) salienta que as tecnologias de 

informação digital têm a possibilidade de apresentar dados em forma de “teia”, cujo 

objetivo é interligar toda a informação contida em uma base de dados. Uma cadeia 

simples de ligação em teia pode demonstrar, por exemplo: 

Rolos de papel higiênico, inventados em resposta às cerâmicas sanitárias, 

resultantes dos desenvolvimentos sanitários do século XIX, provocados por 

uma epidemia de cólera, cujos efeitos sociais trouxeram a legislação da saúde 

pública, que estabeleceu os laboratórios de patologia, capazes de funcionar 

devido a técnicas de coloração de tecidos, que usavam tintura de anilina, 

descoberta durante a pesquisa do quinino artificial, em alcatrão de carvão que 

era subproduto da indústria da iluminação a gás, que iluminava as aulas 

noturnas dos primeiros trabalhadores, em fábricas que fiavam algodão norte-

americano, processado pelas descaroçadeiras de algodão de Eli Whitney, 

seguindo o desenvolvimento das peças intercambiáveis para mosquetões, que 

tornaram possível a fabricação de máquinas operatrizes, para linhas de 

produção que introduziram técnicas de processo contínuo que um dia 

produziriam os rolos de papel higiênico.  

 Ainda segundo ele, há dois atrativos importantes nesta forma de conceber a forma 

de articular conhecimentos. Primeiro, pelo fato do usuário poder operar facilmente a teia 

a partir de um ponto de entrada compatível com o seu nível de conhecimento habitual, 

que pode compor uma estrutura complexa do conhecimento científico (equação da física 

quântica) quanto um conhecimento cotidiano e trivial (rolo de papel higiênico). 

Segundo, pela natureza interconectada da teia, torna-se possível navegar-se a partir do 

ponto de entrada desejado, passando por inúmeras rotas de interligação, que podem ser 
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perfeitamente adaptáveis aos interesses particulares e ao nível de percepção cognitiva 

pessoal.  

Tais rotas se bifurcam em meio a novas rotas de interligação aos conhecimentos 

percorridos, dando liberdade para que o usuário possa selecionar aquelas do seu 

interesse pessoal e da sua experiência de conhecimento. De modo que tais jornadas 

podem conduzir a caminhos inusitados e inconcebíveis, ao articular, por exemplo, 

eventos como a invenção do rolo de papel higiênico, a história da fabricação de vasos, o 

surgimento do latim medieval e a concepção da física quântica. Neste sentido, não há 

itinerários corretos para se chegar aos conhecimentos desejados, o que denota outra 

percepção de currículo educacional que este conceito de teia viabiliza, tendo em vista 

que o aluno constrói o seu próprio conhecimento com base no próprio trajeto que 

escolhe para percorrer, imerso em inúmeras bifurcações rizomáticas, análogas, em certa 

medida, às metaporias de Marcondes Filho.  

Deste modo, o conhecimento que se constrói provém da própria experiência de 

imersão na teia, como num caminhar pelas ruas de uma metrópole ou pelos vínculos 

hipertextuais da rede internet, sendo que a viagem torna-se então mais significativa do 

que o ponto de partida ou de chegada, assim como as relações conceituais que se 

estabelecem em contrapartida dos dados isolados. Para Burke (1999, p. 299), tal 

processo de acesso ao conhecimento pressupõe outro modo de conceber a inteligência, 

não mais pela capacidade humana de recuperar informações, mas, sobretudo, pela 

imaginação com que o aluno constrói a sua própria jornada do conhecimento, dentro da 

teia que pressupõe infindáveis campos de relações.   

Já o livro “Teia do Conhecimento” reescreve a série “Conexões 3”, dentro de uma 

ótica de hipertexto, que permite realizar dez jornadas distintas, ao percorrer a grande 

teia do conhecimento.  

Burke (1999, p. 19) elucida que há muitos modos diferentes de ler este seu livro, 

do mesmo modo que existem muitos modos diferentes de viajar pela teia. Naturalmente, 

o modo mais comum e factual seria lê-lo simplesmente do início ao fim, sem desvios, 

re-leituras ou reviragens ao longo do texto. Esta seria a escolha segundo o modo de 

leitura concebido desde o aparecimento da escrita alfabética há cerca de 3.500 anos 

atrás. 
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Outra opção seria ler o livro do modo que nossos professores certamente disseram 

um dia para nunca se fazer. Tal modo seria como está assinalado pelos vários pontos de 

fuga contidos ao longo do livro, em que a linha do tempo de uma jornada particular 

conduz a um portal dentro da teia, o qual cruza na linha do tempo diferentes jornadas 

possíveis não lineares, em contrapartida do caminho linear do livro convencional. Em 

cada portal, são fornecidas as coordenadas de localização do lugar, onde se encontra a 

passagem para a outra jornada do conhecimento.  

As coordenadas de tempo e espaço podem ser escolhidas livremente, sendo 

possível se partir de qualquer ponto desejado, pois os portais dão acesso a inúmeras 

relações entre eventos, o que permite todo um processo de reconstrução historiográfica 

contínua da produção do conhecimento. Pode-se pular para trás ou para frente (através 

do subespaço literário), caminhando em direção a outros portais, que permitem se servir 

de uma nova linha do tempo de modo a se continuar a jornada do conhecimento pela 

teia. Isto pode ser realizado sucessivas vezes como na imagem da teia sendo tecida, 

comparada analogamente à imagem cotidiana do tecer o conhecimento em rede.  

Didaticamente, os portais de Burke servem para desafiar a percepção naturalizada 

da leitura linear (da esquerda para direita, de cima para baixo). Como também de fazer 

com que observemos como se agencia uma epistemologia da leitura (Assmann) por 

meio da remidiação (Santaella) do livro impresso a partir da sua contextualização 

digital.  

As coordenadas que identificam cada portal aparecem no canto esquerdo das 

páginas pares e no canto direito das páginas ímpares, como convenção. Por exemplo, na 

página 22, do primeiro capítulo Feedback (retorno, retro-alimentação), aparecem a 

primeira indicação do portal, conforme apresentado na figura abaixo: The journey  (the 

book) begins and ends with the invention of the guidance system itself – the semi-

inteligent agent.1 [A jornada (o livro) começa e termina com a invenção do próprio 

sistema de guia – o agente semi-inteligente.] 

No texto, o termo “semi-inteligent agent” (agente semi-inteligente) é o local do 

primeiro portal identificado na teia do conhecimento. Já na margem esquerda, a notação 

“1 142 262” é o portal para o qual se pode pular (o portal 142, localizado na página 

262), conforme mostrado já na ilustração seguinte.   
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 Figura 3: Cópia da página 22 do livro “Teia do Conhecimento”, de James Burke 
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Figura 4: Cópia da página 262 do livro “Teia do Conhecimento”, de James Burke. 

Conforme, pode-se ver na página 262, acima ilustrado, encontra-se a passagem 

para um novo portal, de número 141, assinalado em sobrescrito após o seu termo de 

correlação cybernetic (cibernética), implicando em uma nova reviragem na leitura do 

texto do livro.   

Estes encadeamentos e enlaces textuais percorrem o livro “Teia do 

Conhecimento” em todas as direções, da primeira página para a última, da última para a 

segunda, da esquerda para direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de 

baixo para cima, da última página para o meio do livro etc., entre tantas outras 

possibilidades de releituras contínuas, nos trazendo uma outra percepção de como se 
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constrói o conhecimento, tendo em vista múltiplas vias de acesso à sua escritabilidade 

contínua.   

Às vezes, é possível encontrar múltiplos portais para se saltar em momentos da 

história já evidenciados, onde existem vários atalhos de mudança da narrativa do 

conhecimento. Como há 142 portais disponíveis no livro para serem utilizados, cada um 

propondo um itinerário inicial distinto, isto significa que o livro concebe pelo menos 

142 modos diferentes de leitura da história do conhecimento. O que para Burke reforça 

uma atividade de percepção comum no cotidiano de todas as pessoas, simbolizando a 

forma com todas articulam situações, eventos e objetos, de maneiras aleatoriamente 

distintas.     

Em seus teledocumentários, Burke demonstra que a intenção de se atribuir, 

equivocadamente, maior status quo científico a determinados saberes, nega o potencial 

crítico-reflexivo de muitos outros deles em relação ao contexto sócio-histórico em que 

foram criados, assim como a sua fecundidade criadora para gerar novos conhecimentos 

que acabam por transformar a sociedade como um todo. 

Outro ponto de relevância pedagógica, em seu trabalho, diz respeito ao fato de ele 

questionar o mérito atribuído por determinado invento, obra, pensamento, conhecimento 

científico, em relação a certos inventores, cientistas e intelectuais notórios, 

demonstrando que nem sempre a atribuição oficialmente creditada é necessariamente 

legítima, pois existem determinados atores sociais que contribuíram para a construção 

do conhecimento, que nem sempre são evidenciados e, que somente uma arqueologia do 

conhecimento científico é capaz de propiciar um aclaramento melhor.    

Neste aspecto, ele desmistifica e desmitologiza o sentido convencionado do 

conhecimento, para usar um termo ricoueriano, por compreender que a realidade 

histórico-cultural circundante e circunstancial (Geschichtlichkeit -historicidade) dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos acabam por revelar que estes muitas vezes, em 

épocas passadas, eram um dado cultural comum à sociedade daqueles tempos. 

Em certo aspecto, Conexões, Teia do Conhecimento e K-Web conjugam-se como 

metaporias (Marcondes Filho), imagens pedagógicas bifurcáveis que ampliam nossos 

referenciais de suporte conceitual para se observar a realidade dinâmica dos objetos e 

fenômenos culturais contemporâneos.  
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Isto permite, relativamente, fazer com que o olhar do observador olhe o objeto ou 

fenômeno cultural para além da sua aparência trivialmente observável, tornando 

possível a expansão da acuidade perceptiva, por meio da qual a mera aparência de 

simplicidade em vista acabe por revelar o sentido de uma complexidade oculta, a qual 

requer todo um processo de reeducação do olhar pedagógico.  

Outro ponto significativo, em relação ao trabalho intelectual de Burke, diz 

respeito à sua trajetória de incorporação de diversos meios comunicacionais 

processualmente medializados (constituindo novos ambientes tecnológicos de inserção), 

remediatizados (constituindo novas construções simbólicas), remidiatizados (capazes de 

remodelar as tecnologias vigentes em função da estética dos meios atuais) e, 

intermedializados (criando contextos imaginários entre um objeto comunicacional e sua 

possível atualização tecnológica). 

Ainda em relação à série Conexões, existe uma versão em formato de jogo virtual, 

disponível em cd-rom. O jogo Conexões20 (Connections) é conceitualmente um jogo 

mental, um quebra-cabeça cujo objetivo é percorrer cenários históricos, retirando de 

cada cenário um objeto de valor significativo para a história do conhecimento científico. 

Mais uma vez, a série Conexões passa por processos de remidiação e remediação, em 

que o mesmo conceito interpretativo se transpõe para outra mídia (suporte digital do cd-

rom), propondo outros contextos perceptivos do conhecimento.   

Neste ambiente virtual de Conexões, o usuário pode viajar de um ambiente para 

outro, sendo que os ambientes estão dispostos em várias salas de um castelo medieval, 

em que cada sala acessada revela ambientes históricos distintos, com objetos dispostos 

ao redor, em mesas, estantes, paredes, chãos etc. O usuário (jogador) tem de procurar as 

pistas que explicam como se entrou em cada mundo e como se escapa dele. 

Como jogo interativo de aventuras e estratégias, o programa permite ao usuário 

recuperar certas ligações perdidas na história de modo a restaurar a ordem da teia do 

conhecimento no tempo e espaço que contextualiza o surgimento de certos inventos 

significativos.  Como o tempo e o espaço apresentam-se disjuntos, cabe ao jogador 

conectar eventos e idéias aparentemente sem relações através da história. Tais 

                                                           
20 BURKE, James.  Connections (cd-rom).  USA: Discovery Channel, 1995. Disponível no 

www.amazonbook.com, categoria software. 
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elementos representam inovações científicas e tecnológicas ao longo da história que 

precisam ser recolocadas ao seu lugar de origem, dentro de uma cadeia de conexões, 

dispostas por ícones localizados no canto inferior da tela computacional. Ao encontrar-

se um dos itens e movê-lo para a cadeia de conexões, pode-se clicar no ícone que 

contém o item inserido, que, em seguida, será exibido um vídeo que explica o 

significado do advento, apresentando ainda suas relações com outros itens dentro da 

cadeia de conexões. Assim que se termina de completar toda a cadeia de conexões, o 

usuário pode mover-se para outro nível de jogada.  

 

Figura 5: Apresentação das ferramentas navegacionais do jogo Conexões 

Do ponto de vista da interface de navegação, o programa possui quatro conceitos 

virtual disponíveis para se realizar as jogadas e desafios propostos: a tela de navegação, 

o inventário, a cadeia de conexões e as ferramentas. Cada dispositivo está localizado 

estrategicamente em uma posição da tela computacional: a tela de navegação, no canto 

superior esquerdo; o inventário, no canto superior direito; a cadeia de conexões, no 

canto inferior esquerdo; as ferramentas, no canto inferior direito.  

Deste modo, a tela de navegação é o ponto de partida do programa, pois ela é que 

permite com que o usuário possa se mover ao longo do ambiente do jogo. O inventário 
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corresponde aos objetos que podem ser utilizados dentro da lista de opções de escolhas 

para preencher a cadeia de conexões de adventos significativos. A cadeia de conexões 

representa os espaços para onde devem ser arrastados os ícones dos inventos a fim de 

atender aos objetivos do jogo, de forma a se passar para outro nível de jogada, em que 

aparece outra cadeia de conexões vazia para ser preenchida. A cadeia de conexões 

permite validar os inventos corretos e sua posição correta dentro da sua 

seqüencialização. Já as ferramentas de controle permitem fornecer dicas sobre o quebra-

cabeça; gravar um jogo no instante em que está sendo jogado, de modo a não ser 

necessário a repetição de passos já realizados no transcorrer de um jogo; carregar um 

jogo anteriormente salvo; sair do jogo; controlar o áudio de som e música do jogo; 

acessar as facilidades da seção de ajuda on-line ao usuário. 

 

Figura 6: Seqüência de ícones que representam a cadeia de conexões entre vários 

inventos. 

Como se pode ver, o jogo Conexões elabora o mesmo conceito do vídeo 

Conexões, dentro de uma percepção midiática diferente. O conceito de interligar 

conhecimentos, inusitadamente, ao longo do espaço e tempo continua a ser 

desenvolvido, no entanto, o meio digital do cd-rom exige um outro nível de 

complexidade midiática, cujas interfaces criadas permitem conectar espaços e tempos 

distintos dentro de uma perspectiva de imersão interativa, realizada agora em ambientes 

digitais de simulação de contextos históricos.  

Fato é que muitos dos contextos que as cenas do jogo apresentam são falsas, não 

remetendo ao cenário em que se desenvolveu originariamente o invento, ou seja, são 

simulacros com os quais o jogador tem de saber lidar, quando da sua astúcia em seguir 

as pistas, adequadamente, para estabelecer os chamados vínculos perdidos em relação à 

variável tempo-espaço de sua real produção. Diante disso, percebe-se como o leitor 

imersivo (SANTAELLA, 2004) navega pelos cenários virtuais em busca de interpretar o 
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sentido relacionado aos eventos, idéias e inventos dispersos em espaços e tempos 

desconexos.     

Não obstante, o termo K-Web21 (Knowledge Web – teia do conhecimento) faz 

alusão ao livro homônimo publicado por James Burke em 1997, em que ele já mostrava 

claramente a inter-relação entre a sua visão didática e a emergência da internet como 

uma grande rede de conhecimento para a humanidade.  

No projeto K-Web, transpõem-se os conteúdos didáticos elaborados 

anteriormente por ele, para outros suportes midiáticos, empregando a facilidade de visão 

de uma plataforma de software que integra várias camadas de conhecimentos como uma 

grande base de informações hipertextuais e multimídicas, ou seja, como um grande 

mapa conceitual implementado em recursos de multimeios. 

O K-Web abre campo para novas perspectivas de representação do conhecimento 

cotidiano, científico e escolar em múltiplas interfaces, uma vez que parte da noção de 

que as tecnologias digitais são ferramentas culturais, operando tanto como meios de 

informação para se produzir novos conhecimentos; quanto meios de comunicação 

enquanto múltiplas plataformas comunicacionais de design do conhecimento.  

Nesta acepção, tais ferramentas de mediações tecnológicas constituem-se também 

potencialmente em meios hermenêuticos, uma vez que possibilitam vários modos de 

representação do conhecimento distribuído em rede, dentro de um nível 

contextualmente histórico, permitindo ativamente a possibilidade de simulação de 

problemas do mundo real em ambientes virtuais e interativos, contendo diversos 

contextos situacionais de relações práticas em ambientes multi-interfaciais de 

conhecimentos. 

Um dos intuitos do K-Web é integrar bases de dados interativos com recursos de 

imersão digital, em que o usuário (educante/aprendente) pode se transformar em ator 

imersivo para penetrar na dimensão do cenário histórico virtualmente, transfigurando-se 

em uma personagem entre outras personagens dentro do enredo simulado por 

                                                           
21Para mais informações, é possível ver o vídeo do projeto K-Web disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=bWxHC_8yBrc. 
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computador. O ator imersivo pode interagir com o meio histórico, ou seja, com o 

cenário reconstituído e remodelado virtualmente.   

De acordo com Burke (1995, p. 297), “por que devemos afinal olhar para o 

passado de modo a preparar o nosso futuro? Simplesmente, porque não há nenhum 

outro lugar para se olhar além dele. Deste modo, seria necessário ao invés de nos 

levantarmos tal questão, reformulá-la por completo, a partir de outro campo de visão 

reflexiva”.  

Neste sentido, para ele, a questão relevante de fato seria nos indagarmos a respeito 

de que forma o passado contém as pistas para o futuro, uma vez que a história constitui-

se por uma série de atos individuais e não repetíveis, que não comportam outros 

elementos não relacionados ao ambiente temporal único e imediato de sua realização. 

Ou então por uma série de eventos desencadeados por fatores recorrentes, os quais se 

manifestam como produto do comportamento humano em todas as épocas.  

Se adotarmos o segundo ponto de vista elucidativo, apontado por ele, 

consideraremos que o passado ilustra um número de seqüências de causas e efeitos, que 

pode acontecer novamente, nas mesmas condições previstas.  O que sugere a Burke a 

necessidade do estudo contínuo e da educação do nosso olhar frente aos desafios 

impostos à condição humana. Uma vez que o processo de inovação se demonstra como 

sendo altamente influenciável por diversos fatores recorrentes em diferentes tempos e 

espaços, embora estes possam não se repetir exatamente a cada momento, o que exige 

do observador tornar-se consciente de que eles venham a ocorrer novamente em um 

futuro próximo, de modo a ser capaz de reconhecê-los assim que acontecerem.   

6.2.3 Apresentação do K-Web (Instituto James Burke) 

Segundo Mckercher22, o projeto Teia do Conhecimento (versão digital) (K-

Web)23 é uma ferramenta interativa para se compreender e inspirar a criação de idéias 

                                                           
22 MCKERCHER, Patrick; BONNE, Judy & ROGERS, Andy.  The web of knowledge: vision, design and 

practice.  In: New Horizons for Learning. Disponível em: 

http://www.newhorizons.org.strategies/technology/bonner2.htm.    
23 Para mais informações sobre o K-Web, existe um vídeo no YouTube que explica os objetivos gerais do 

projeto educacional, disponível no endereço: http://www.youtube.com/watch?v=bWxHC_8yBrc. O título 
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que demonstrem ativamente como nosso mundo é um resultado direto de idéias e 

eventos do passado. Pedagogicamente, o K-Web visa permitir aos estudantes rastrear 

não somente a influência profunda da lógica aristotélica no nosso conhecimento 

científico, mas também perceber como a perspectiva da pintura mudou completamente o 

nosso modo de ver o mundo, ou ainda como a invenção do carro jamais teria ocorrido 

sem o surgimento da garrafa de perfume.  

Viajando pelos globos aninhados em 3D do K-Web, os quais combinam tempo e 

espaço por meio de um construto intuitivo, os alunos são capazes de explorar de que 

modo pessoas, lugares e conhecimentos disciplinares aparentemente sem qualquer 

relação contextual se interconectam de modos inesperados e imprevisíveis para 

produzirem o nosso mundo.  

Conforme já salientado anteriormente, o K-Web seria o produto mais atual dos 

vídeos Conexões 1, 2 e 3 e do livro Teia do Conhecimento (The Knowledge Web), em 

que James Burke enfoca a natureza associativa das coisas como reflexo da arquitetura 

de nossas mentes, ou ainda como a serendipidade contida nelas espelha a nossa própria 

experiência.   

Neste sentido, a abordagem conceitual do K-Web remonta a toda à trajetória de 

pesquisa anterior e intensa de Burke, cujo intuito é recuperar a importância de uma 

educação integradora de saberes, uma vez que, segundo ele, com o passar do tempo, as 

pessoas perdem a consciência histórica dos elementos implicados no conhecimento, que 

elas empregam usualmente. E isto decorre do nível de superespecialização profissional 

como resultado da explosão da informação a partir da era do pós-guerra do século XX.  

De modo que mesmo com as pessoas completamente envolvidas em contextos de 

conhecimentos disciplinares, atividades industriais, laboratórios de pesquisa etc., elas 

criam coisas em relação as quais elas não possuem a menor idéia no que irão 

desencadear num momento futuro, ou não têm condições de avaliar de que forma as 

pessoas que as sucedem poderão fazer uso do conhecimento estruturado anteriormente 

por elas, ou ainda de que modo tais produtos distintos poderão se inter-relacionar para 

gerar grandes efeitos ou produzirem efeitos devastadores na sociedade como um todo.   

                                                                                                                                                                          
do vídeo é “visão geral da teia do conhecimento de James Burke” (JamesBurke´s Knowledge Web 

overview).  
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Do ponto de vista técnico-pedagógico, o projeto K-Web tem sido implementado 

paulatinamente por meio de vários protótipos, continuamente atualizados. Cada 

protótipo é testado com a equipe de professores e alunos participantes do projeto, 

representados por professores de educação básica, principalmente americanos, 

contando, contudo, com a participação também de professores, oriundos de outros 

países, como Austrália, por exemplo.  

Os protótipos do K-Web foram inicialmente configurados na plataforma do 

software TheBrain24, um programa de mapas conceituais, que permite articular e 

representar informações de diferentes naturezas: textos, imagens, sons, vínculos 

hipertextuais etc. O TheBrain é fornecido gratuitamente para uso, contendo ferramentas 

de recursos básicos, o que permite com que qualquer usuário possa utiliza-lo em 

qualquer parte do mundo, desde que tenha equipamento adequado para instalação.  O 

que facilita experimentações livres por parte dos professores, além daquelas somente 

implementáveis pelo projeto K-Web,  provendo maior autonomia para professores e 

alunos configurarem outras relações entre conhecimentos.     

Paralelamente, à experimentação contínua do K-Web, são realizadas discussões 

entre os professores participantes, o coordenador pedagógico (Prof. Dr. Patrick 

McKercher), o mentor intelectual do projeto educacional (James Burke) e equipe de 

suporte técnico. As discussões são realizadas em um e-group do Yahoo, disponível no 

endereço: http://groups.yahoo.com/group/burkeworksedtech. Neste e-group, são 

disponibilizadas informações sobre o projeto educacional, a partir de um repositório de 

informações sobre questões em relação ao uso dos protótipos da plataforma K-Web, 

contendo ainda vídeos explicativos, endereços de softwares etc. 

O projeto K-Web disponibiliza também um espaço público no portal (www.k-

web.org/public_html/imhof.html), o qual permite o compartilhamento de experiências 

entre vários professores participantes do projeto, que utilizam as tecnologias digitais 

para aprimorar suas estratégias de ensino e aprendizagem em sala de aula. O que 

estimula uma rede virtual de compartilhamento de experiências pedagógicas no campo 

da educação escolar com o uso de tecnologias para fins educacionais e didáticos. 

                                                           
24 Para mais informações, acessar o endereço eletrônico: http://www.thebrain.com  
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Abaixo se descreve parte do relato da experiência de um professor no contato com a 

ferramenta K-Web e outras tecnologias digitais aplicadas à educação. 

Eu sou educador de uma escola autônoma, onde leciono ciência e história – das quartas até 

sextas séries do ensino básico (idades de 10 a 12 anos), em Denver, Colorado.Eu ensino em 

ciclo de 3 anos, o que significa que ensino alunos durante 3 anos. Oito anos atrás, eu 

abandonei a tradição dos modelos da linha do tempo linear para uma dimensão de teia 

conectiva, integrando diferentes abordagens. Isto é representativo em minha sala de aula por 

meio de uma teia de cadeia simples, contendo nós circulares codificados com cores, de modo a 

representar a continuidade dos temas relacionados. A abordagem integrada cobre 

essencialmente meu amor pela história ao ensinar conteúdos de matemática, ciência e 

linguagem. Tudo que ensino é colocado na web pelos alunos que a maior parte do tempo têm 

assumido a posição de companheiros após o compromisso da Sociedade Real, pela qual um 

dos meus alunos recebeu títulos surpreendentes. 

.... 

Eu encaminho a você algumas figuras da minha teia desenvolvida em sala bem como algumas 

imagens de teias desenhadas por alunos, feitas via internet, baseada no uso diário de um dos 

meus alunos. Nosso mais recente desafio está sendo construir uma teia do nosso estudo de 

duas semanas sobre Isaac Newton e a Sociedade Real. Os alunos incorporam indivíduos como 

Robert Hooke, Edmond Halley, Christopher Wren, The Great London Fire, Plague etc e 

montam e, conectam a teia. O próximo passo é construir ou conectar as teias de conexões 

anteriores, sem problemas. Meus alunos ficaram excitados por tomarem parte em algo 

especial, depois de lerem seu e-mail. Desejamos voltar a participar, logo que possível, desta 

grande empreitada. 

Atenciosamente, 

Christopher J. Imhof 

Escola Montessori de Denver.      

Em termos educacionais, o K-Web emprega a abordagem construtivista, que 

propicia aos alunos a habilidade de criar materiais, ao contrário de serem apenas 

consumidores passivos de conteúdos ministrados. Isto é o que a equipe do projeto K-

Web convencionou como repositório dinâmico do conhecimento, pelo qual a base de 

dados não apenas pode se conectar com a Biblioteca do Congresso Americano e outras 

coleções digitais, mas por intermédio do qual, os alunos têm condições também de 

contribuírem com seus conteúdos e percepções construtivas.   
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Do ponto de vista da prática pedagógica, o projeto K-Web se ampara na busca de 

um novo paradigma educacional, tendo em vista as mudanças ocorridas nas escolas com 

a incorporação dos computadores pessoais. Neste aspecto, considera-se que a era da 

tecnologia informacional instaurou todo um novo vocábulo e conceito de ensino, uma 

vez que os dias dos professores como guardiões do conhecimento tornaram-se 

extremamente irrelevantes. As novas questões em decorrência da mudança do 

paradigma educacional passam a ser então as seguintes: 

• Como a aprendizagem está organizada em sala de aula? 

• Qual o papel do professor? 

• Como ensinamos alunos a acessar, avaliar e sintetizar o volume de 

informações que eles encontram pela frente? 

Por outro lado, segundo McKercher (idem), as escolas americanas têm se 

demonstrado ainda muito lentas no sentido de se adaptarem à era da informação, em 

detrimento de muitas razões substanciais, tais como: falta de tecnologia, infra-estrutura, 

necessidades de atualização de professores, baixa qualidade de materiais de ensino etc. 

Todas estas causas propiciam barreiras às mudanças que devem ocorrer na 

reorganização do espaço pedagógico.  

Mas, além disso, há a necessidade urgente de se preparar os aprendizes para 

viverem em um mundo complexo, de alta tecnologia e rapidamente transformacional, o 

que demanda com que as escolas tornem-se receptivas, fluidas e adaptativas às 

necessidades e oportunidades emergentes. Neste sentido, segundo Mckercher (idem, p. 

5), a teia do conhecimento digital (K-Web) tem uma importância inestimável, uma vez 

que possibilita a aprendizagem dinâmica em convergência com abordagens de ensino e 

aprendizagem similarmente dinâmicas.  

Inicialmente, algumas experiências práticas foram realizadas em vários locais, 

entre as quais incluem-se 18 professores de educação básica na área de Ciências Sociais 

e Ciências, que foram reunidos em Edmonds, Washington, para testarem a teia do 

conhecimento, criando currículos e definindo estratégias de modo a incorporar o K-

Web em sala de aula. Nove estudantes de 8 a 12 anos participaram da experiência no 

final de semana de modo a testar as lições criadas pelos professores. Tal experiência 
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contou com a participação de James Burke e serviu como oportunidade para se fomentar 

novas reflexões sobre aprendizagem, inteligências múltiplas (Howard Gardner), prática 

construtivista, projetos ultrapassados, pesquisas na web, protocolos de amigos críticos25 

e comunidades de aprendizagem. Com base em tais reflexões, procurou-se identificar 

um recurso de aprendizagem que pudesse utilizar tais conceitos de modo a construir o 

nosso conhecimento e compreensão da realidade. Neste sentido, o K-Web não se 

propõe apenas a ser um texto traduzido para um formato eletrônico, mas sim uma 

experiência interativa tridimensional que nos desafia a repensar nosso papel como 

professores bem como a natureza de toda a nossa prática educativa. 

Tais experiências com professores e alunos, em contextos reais de ensino e 

aprendizagem, propiciaram aos participantes e idealizadores do projeto K-Web, a 

refletirem em como se aprender a lidar com situações que desafiassem modos 

tradicionais de se pensar questões relacionadas ao ensino, aprendizagem e conteúdo. 

Uma vez que a tendência perceptiva é adequar imediatamente o K-Web às nossas 

noções preconcebidas, de modo a se cristalizar o nosso pensamento sobre o potencial 

desta ferramenta, principalmente em condições práticas de ensino e aprendizagem com 

a participação de alunos efetivos.  

    Isto demonstrou como os professores ficavam preocupados a respeito do papel 

desempenhado por seus alunos durante o teste da ferramenta. Depois de um certo tempo 

em contato com eles, a apreensão dos professores se tranqüilizava, de modo a eles se 

perguntarem porque não haviam chamado os alunos anteriormente, para participarem do 

processo de teste da ferramenta pedagógica. 

Após o enfrentamento de tais situações, foi possível perceber como os alunos e 

professores passavam a se comportar como co-criadores de experiências de 

aprendizagens e compreensão. Neste aspecto, os alunos se adaptaram rapidamente ao 

modo diferente de se pensar, ao contrário dos adultos que demonstravam uma 

resistência genuína em sala.  

Constatou-se então que fazia muito sentido para os alunos o ato de se pensar de 

um modo não linear, interconectado e dinâmico, embora eles se frustrassem com a 

                                                           
25 Provém do termo em inglês “critical friends protocols”, cujo objetivo é desenvolver estratégias 

voltadas ao pensamento reflexivo em sala de aula.   
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ausência das três dimensões, ainda não encontradas neste protótipo antigo de teste. De 

qualquer forma, eles se animaram em saber que a ferramenta iria ter uma interface de 

jogo virtual, no futuro.  

De acordo com os mentores construtivistas do projeto K-Web (Brooks & 

Brooks), tal comportamento entre professores e alunos, no contato com a ferramenta 

pedagógica do K-Web, se justificava pelo fato dos alunos passarem a ver os professores 

também com outros olhos, se sentindo mais livres para expressarem suas características 

individuais e coletivas, uma vez que eles percebiam os professores se debatendo diante 

de muitas questões sobre o conhecimento, no desejo de alterar conteúdos e práticas para 

contextos mais significativos de uso e, tendo em vista ainda que os alunos passavam a 

se sentir reconhecidos pelos seus esforços progressivos na construção de 

conhecimentos, não sendo mais vistos como produtos acabados do processo de ensino e 

aprendizagem.    

Outro aspecto relevante diz respeito ao desejo dos professores tentarem integrar 

unidades de estudos à Teia do Conhecimento. Um dos exemplos se refere a um projeto 

reunindo alunos com o objetivo de escreverem um episódio da série Conexões, que 

mostrava o efeito da banana na política externa dos Estados Unidos. Contando com 

apenas algumas instruções e um protótipo inconcluso, os alunos não só elaboraram 

redes de relações entre os fatores relevantes da política, tecnologia, economia e cultura 

que servissem como um roteiro de análise interpretativa, produziram também um ensaio 

argumentativo e um quadro mural de ilustrações e imagens.   

A partir de tais experimentos, constatou-se como os professores aprendiam melhor 

tanto quanto seus alunos, por meio de estudos, atividades práticas e reflexão intensa, em 

colaboração com outros professores. As observações realizadas com base na 

aprendizagem de professores trouxeram oportunidades para novas pesquisas e 

investigações, objetivando-se testar e avaliar os resultados de ensino e aprendizagem 

com a utilização da ferramenta K-Web.   

À medida que novos participantes foram se agregando ao projeto educacional, 

trazendo outros subsídios interpretativos às ferramentas empregadas, criou-se uma 

comunidade de aprendizes por meio da qual se passou a testar o K-Web, dentro do foco 
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de exploração de outras possibilidades de enriquecimento de conexões e interpretações 

decorrentes. 

O k-Web possui também um portal de apoio às atividades educacionais do 

Instituto James Burke (www.k-web.org). O K-Web convenciona-se com um dos 

projetos do Instituto na área educacional com o uso de tecnologias avançadas de 

informação e comunicação, cujo objetivo é estimular usos inovativos da tecnologia 

educacional. 

Segundo James Burke (www.k-web.org), a Teia do Conhecimento (K-Web) 

tornou-se com o tempo mais do que simplesmente um site informacional, “uma 

expedição no tempo, espaço e tecnologia para se mapear o cenário interior do 

pensamento e da experiência humana”.  Para ele, o portal tem se transformado num 

espaço interativo para estudantes, professores e outros interessados em explorar a 

informação de um modo altamente interconectado e holístico que propicia uma 

infinidade de atalhos de exploração entre pessoas, coisas e eventos. 

 

Figura 7: Imagem do portal do K-Web 
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No portal, encontram-se disponíveis os seguintes recursos: uma mensagem de 

boas-vindas do mentor intelectual – James Burke, uma visão do projeto K-Web, 

notícias e eventos, vídeo explicando o conceito geral do K-Web, passando por todos os 

processos de configuração e interfaces conectivas, exemplares dos teledocumentários 

Conexões 1, 2 e 3, excursões rumo ao mistério (viagens na teia do conhecimento), 

relação de diretores e consultores do projeto e do Instituto, parceiros (fundações de 

apoio e corporações investidoras), modos de auxílio (doações ao projeto), contatos e um 

mapa geral do site.  

Em relação ao item sobre a visão do projeto K-Web, Burke salienta que, 

atualmente: 

 Alunos podem vir a estudar história ou física, ou talvez apenas história da 

renascença e astrofísica, mas as pessoas tendem a se tornar expertises em 

campos altamente especializados, aprendendo cada vez mais sobre cada vez 

menos”. Infelizmente, tanta especialização cria falsamente a ilusão que o 

conhecimento e a descoberta existem em um vácuo, no contexto apenas das 

suas próprias disciplinas, quando na realidade eles nascem de conexões 

interdisciplinares. Sem a habilidade de ver tais conexões, história e ciência 

não serão apreensíveis de um modo verdadeiramente significativo e a 

inovação será reprimida..   

Por isso, no seu entendimento, o K-Web se propõe a investigar novos modos de 

pensar, revelando conexões inimagináveis ao longo do tempo e espaço de modo a 

colocar a  aprendizagem num contexto que torne fácil de se ver a grande relevância 

entre pessoas, idéias e eventos. 

No espaço dedicado a excursões rumo ao mistério são apresentados exemplos de 

conexões impensáveis, como: a relação entre Napoleão Bonaparte e o surgimento do 

primeiro computador (ENIAC) ou as conexões inimagináveis entre Mozart e a invenção 

do Helicóptero (http://k-web.org/public_html/Mystery-tours/Mozart-to-helicopter.html).   

Complementarmente, existe um endereço contendo toda a infra-estrutura que está 

sendo mobilizada para realizar o projeto K-Web, disponível no endereço: 
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( http://people.ucsc.edu/~pmmckerc/kwebdemopub.htm ). Neste endereço, estão 

incluídas as seguintes informações: 

• Imagens de interfaces gráficas para usuário; 

• Vídeos explicativos; 

• Visualização de dados: 

o Em 2D: com a utilização do software TheBrain e programas de 

domínio público, protótipos do K-Web;  

o Em 3D: modelos exploratórios similares ao K-Web, recursos que 

podem ser acoplados ao K-Web (sistema de tela por toque – 

touchscreen), versões demos do K-Web;  

o Realidade Virtual: programa ActiveWorlds em sua versão 

educacional (HQ do K-Web), K-Web no Second Life, software livre 

para Realidade Virtual; 

• Educação: 

o Plano de aula para o uso do vídeo Conexões com a criação de um 

roteiro (http://groups.yahoo.com/group) 

o Bibliografia para professores  

(http://people.ucsc.edu/~pmmckerc/kwebedresources.htm); 

o Uso educacional do K-Web  

(http://www.k-web.org/public_html/imhof.htm ); 

o Artigo publicado na revista New Horizons of Learning  

(http://www.newhorizons.org/strategies/technology/bonne2.htm); 

o MACHININA (vídeos realizados em mundos imersivos de RV -

Realidade Virtual). 

Como se pode ver, existe um grupo de indivíduos organizando sistematicamente 

um banco imenso de informações que possam auxiliar no projeto de implementação do 
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K-Web, tendo em vista toda a complexidade de recursos tecnológicos interfaciais que 

se pretende utilizar até o término da ferramenta.  

6.2.4 Apresentação do STEA (NEA-FE/USP) 

.O STEA (Sistema Transversal de Ensino-Aprendizagem) constitui-se numa 

sistemática de planejamento com o objetivo de proporcionar reflexões pedagógicas 

teórico-práticas. Tal método de trabalho pedagógico foi cunhado, em fevereiro de 1996, 

pelos membros-participantes do NEA-FE/USP (Núcleo de Educação de Jovens e 

Adultos, Formação Permanente de Professores, Ensino Presencial e Educação a 

Distância da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), sob coordenação 

científica da Profa. Dra. Stela C. B. Piconez. 

 Segundo Piconez (2004, p. 14), o objetivo do STEA se destina, a princípio, 

incorporar inovação pedagógica voltada à sistemática de planejamento da educação 

escolar dos alunos do NEA. Neste contexto, convencionou-se tal método pedagógico 

como um sistema aberto e dinâmico que pudesse ser capaz de absorver todas as 

atualizações permanentes em relação à seleção de conteúdos a serem trabalhados em 

sala de aula. 

Mas o STEA foi criado também para ser um sistema de apoio com a finalidade de 

romper as fragmentações dos conteúdos disciplinares da educação escolar, propondo-se 

a ser mais do que um somatório de disciplinas, um espaço conceitual de intersecção de 

várias disciplinas, mobilizadas interpretativamente ao mesmo tempo, dentro dos moldes 

da interdisciplinaridade de conteúdos escolares.  

Deste modo, o objetivo do STEA não se caracteriza, portanto, por definir mais um 

método de trabalho pedagógico com um propósito definidamente acabado. Mas, ao 

contrário disso, institui um processo de formação contínua, derivado da percepção 

educacional que concebe não somente o olhar sobre o conteúdo a ser trabalho em sala 

de aula, mas principalmente considerando o processo de construção do conhecimento, 

visto de forma global, pelo aluno. 

Dentro da concepção das pedagogias inovadoras de natureza crítica, o STEA tem 

por objetivo a mobilização de esforços de modo a instaurar novas práticas educativas, 

tendo em vista que a área de educação de jovens e adultos prescinde da necessidade de 
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se romper com a noção de um currículo fixo e pré-determinado, o que distingue 

radicalmente do ensino regular de crianças. O currículo de ensino para adultos precisa 

que o contexto dos alunos possa ser respeitado, de modo as suas aprendizagens terem 

significado real para as suas vidas profissionais e cotidianas. 

Segundo Piconez (2004), foi com base nestes princípios que o STEA (Sistema 

Transversal de Ensino-Aprendizagem) se propõe a ser uma sistemática de planejamento 

dedicada especialmente a educar jovens e adultos contra a prática dos depósitos diários 

de informações e de acumulação de novos conhecimentos, definida por Freire como 

educação bancária.  

Diferentemente, o STEA é um sistema que parte do fundamento de que “o 

estabelecimento das relações entre os conhecimentos prévios (já existentes e anteriores 

à educação escolar) e os novos faz parte do processo de ensino-aprendizagem e que, 

tanto o professor como alunos vão organizando seus próprios conhecimentos e 

esquemas de compreensão de maneira ativa e relacional” (idem, p. 15).  

Esta concepção de como os conhecimentos escolares se constroem em relação a 

conhecimentos cotidianos repercute no modo de formar cidadãos participantes e 

autônomos não apenas por meio do ensino de discursos que ressaltem a importância da 

autonomia política e da democracia participativa, mas, ao contrário disso, viabilizando 

condições efetivas do exercício de ações democráticas e responsáveis durante todo o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Em outras palavras, para a educação de jovens e adultos torna-se insuficiente o 

emprego excessivo de fórmulas e equações matemáticas para caracterizar a construção 

de conhecimentos a respeito do mundo físico. Ao invés de se utilizar tais modos 

abstratos de relações, considera-se adequada à ação de se observar criteriosamente a 

natureza ao seu redor, ou de partir de experiências cotidianas vivenciais que tornem 

possível a visualização e compreensão de vários fenômenos físicos de seu conhecimento 

prévio. 

Seguindo tais pressupostos, a sistemática em torno do STEA se define, desde o 

início, como uma ruptura do conhecimento formal em relação aos modos de 

organização curricular, traçando novos caminhos interpretativos do conhecimento a 

serviço de uma formação educacional contextualizada para jovens e adultos. 
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Como o STEA objetiva o planejamento dos episódios-aula de um modo distinto 

da maneira tradicional de se conduzir a prática escolar em sala de aula, isto deu origem 

a alguns preconceitos iniciais por parte dos professores em atividade no NEA. Tais 

preconceitos decorriam das dificuldades de se selecionar conteúdos adequados ao 

enfoque pretendido, tendo em vista esta nova sistemática de organização de seqüências 

didáticas contrariar as propostas claramente identificáveis com base no uso de livros 

didáticos.    

Dentro deste campo de visão, o STEA se apresenta como uma concepção 

pedagógico-didática contrária ao modo de escolarização tradicional enquanto entrega de 

informações e exercícios (modelo delivery), pelo qual se prioriza o processo contínuo de 

memorização de datas, fatos e acontecimentos sem conexões conceituais, o que 

representou grande desafio de superação perceptiva pelos professores em suas 

abordagens de ensino. 

Em vista disso, o STEA não se propõe, de modo algum, a reduzir ou segmentar os 

conhecimentos formais em áreas específicas sem nexos, pois parte da noção de que uma 

sistemática de planejamento escolar deve ser capaz de “provocar a reflexão sobre uma 

ressignificação dos conteúdos escolares”, o que traz motivação para os professores 

mais abertos à inovações pedagógicas e, rejeição por parte daqueles que se iniciam no 

exercício da docência e tem pouca ou nenhuma vivência com a atividade de produzir 

episódios-aula (idem, p. 16). 

Segundo Piconez (idem), há ainda um sério equívoco em relação ao conceito de 

projetos na pedagogia moderna, pois muitos professores consideram a noção de vincular 

projetos à atividade de ensino escolar, quando pensam restritamente na contextualização 

de temas cotidianos relevantes, que precisariam estar incorporados aos conteúdos de 

aula, tais como: dengue, vacinação, violência, mídia etc. 

No entanto, para ela, esta concepção de projeto está mais relacionada ao que se 

convenciona comumente de “centros de interesse”, segundo a abordagem de Decroly, 

pela qual se procura verificar, de antemão, certos temas que possam ser arrolados, de 

modo pertinente, no interior das disciplinas já estruturadas dentro do currículo escolar, 

não havendo, portanto, quebra com o modo de se conceber as formas de se relacionar os 

conteúdos, que continuam a se apresentar de modo estratificado. No entanto, o STEA 
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adota outra abordagem conceitual de currículo escolar, em que os conteúdos se 

articulam dentro de um outro olhar de relações que permeiam todo o escopo disciplinar 

do currículo, dentro da perspectiva globalizadora de conteúdos, segundo a acepção de 

Hernandes e Ventura.   

Seguindo esta perspectiva de organização do trabalho pedagógico por projetos, o 

STEA mantém as disciplinas em relação aos seus objetivos e campos de conhecimentos 

específicos, no entanto, estas passam também a serem agrupadas por meio de Eixos 

Curriculares, tendo em vista os campos de inter-relações possíveis entre várias delas, 

como: Língua Portuguesa, História, Artes, Ética e convívio social.  

Segundo Piconez (idem, p. 16), tais eixos curriculares tornam possível 

fundamentar-se “fatos, conceitos e princípios dos acontecimentos da natureza e do 

contexto social dos alunos”, tendo em vista que os temas transversais propostos têm a 

facilidade de circularem livremente, de acordo com as necessidades do projeto em 

andamento e da articulação contextual de disciplinas ministradas. O que contribui para 

que a realidade possa ser captada em sua totalidade, de maneira a se re-significar o tema 

selecionado, favorecendo nos objetivos de construção e/ou reconstrução de 

conhecimentos.  

No que diz respeito aos ciclos do ensino fundamental, o STEA apresenta-se como 

uma metodologia de trabalho pedagógico com o intuito de propiciar aos professores a 

oportunidade de estudarem as disciplinas gerais e seu caráter de logicidade, buscando 

formas de estabelecerem vínculos relacionais entre a cultura acadêmica (elitizada) e a 

cultura comum dos alunos (cultura de senso comum). Esta tentativa de articulação 

contínua entre duas realidades culturais distintas acaba por propiciar condições de 

rompimento com a rigidez disciplinar e linear da cultura e linguagem acadêmica por 

meio da incorporação de idéias e valores culturais mais próximos à realidade vivencial 

dos alunos, propiciando a estes oportunidades de articulações significativas mais ativas 

e criativas dentro do seu campo de conhecimentos.  

Não obstante, para se enfrentar dificuldades em torno do entendimento por parte 

dos professores em relação a conteúdos e habilidades dos alunos, uma vez que se rompe 

com a estratificação disciplinar de conteúdos curriculares, tem-se o cuidado de oferecer 
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um acompanhamento da coordenação científica pedagógica durante a realização de todo 

o trabalho coletivo da equipe de professores. 

Neste caso, são realizadas inúmeras reuniões periódicas envolvendo professores 

de diferentes áreas do conhecimento, orientando-os a desenvolver suas atividades de 

ensino e elaboração de materiais pedagógicos com base em uma ótica interdisciplinar de 

articulação de conhecimentos. A concepção de interdisciplinaridade no contexto do 

STEA quer referir-se ao modo de organização de conteúdos, em termos de conteúdos 

transversais de apoio contextual e, a uma postura pedagógica multidisciplinar pela qual 

se faz necessário no convívio entre professores de diferentes áreas disciplinares a busca 

de múltiplas leituras do mundo, espelhadas nos conhecimentos ministrados aos alunos. 

Neste tocante, salienta-se que para Piconez (apud JAPIASSU, 1995, 16-17), “o 

interdisciplinar aparece como um princípio novo de reorganização das disciplinas 

científicas e de reformulação das estruturas de seu ensino, e provoca atitudes de medo 

e de recusa, por constituir uma inovação”. De certo modo, ela ressalta que existe ainda 

forte preconceito por parte dos professores em relação ao emprego da Pedagogia de 

Projetos, acreditando eles que tal proposta de articulação de conhecimentos gera um 

desnível em relação aos conteúdos tratados pelos livros didáticos.  No entanto, para ela, 

tal postura decorre “do medo de enfrentar o novo” ou ainda “de se distanciar da 

cobrança efetivada pelos próprios alunos dos conteúdos avaliados pelos vestibulares” . 

Outro argumento levantado pelos professores em relação à utilização do STEA 

diz respeito ao excesso de preocupação com a contextualização dos conteúdos 

disciplinares, o que, para alguns deles, motivaria um certo espontaneismo interpretativo, 

o que provocaria, dentro de suas concepções, grande dificuldade de se prover conteúdos 

com valores universais. O que demonstra como os professores ainda estão presos a 

contextos totalizantes e finalistas de conteúdos didáticos.   

Neste aspecto, para Piconez (idem, p. 17), acaba ocorrendo, significativamente, 

entre os professores, um embate entre o universalismo de concepção pedagógico-

didática e o seu relativismo interpretativo. No entanto, para ela, isto é justificável em 

detrimento da ausência de um projeto político-pedagógico claro dos segmentos da 

educação escolar, voltados para o ensino de jovens e adultos. O que requer a atividade 
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de um planejamento coletivo em que se reflita intensamente sobre as competências e os 

parâmetros orientadores de cada ciclo.  

Em relação à organização do trabalho pedagógico de utilização do STEA, 

salienta-se que este se realiza dentro de uma perspectiva da Pedagogia de Projetos, 

introduzindo-se reflexões sobre o professor como profissional reflexivo e flexível. A 

Pedagogia de Projetos utilizada para alicerçar o STEA tem fundamentos “nas teorias 

sócio-construtivistas de Piaget e Vygotsky, nos estudos de Ausubel sobre a organização 

prévia dos saberes dos alunos e, na autonomia e liberdade da relação sujeito-sujeito na 

situação de conhecimento do mundo, tratado por Paulo Freire” (idem, p. 17).   

Quanto à estrutura conceitual do STEA, esta advém do emprego do registro em 

fichas temáticas de apoio pedagógico, partindo-se do princípio que os alunos aprendem 

quando conseguem significar os conhecimentos ministrados, por isso, o trabalho por 

projetos torna-se extremamente importante, porque envolve a participação de todos na 

construção dos conhecimentos: alunos e também professores, a partir do uso de 

conteúdos procedimentais. 

 

Figura 8: Modelo de Fichas Temáticas do STEA, contendo campos de 

articulações 
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Disponível em: < 

http://www.nea.fe.usp.br/site/Fichas/PORM1S19U1F1.pdf>. 

Neste contexto, o episódio-aula é iniciado a partir do nome e unidade temática de 

cada ficha, que contém blocos com perguntas desafiadoras ou problematizadoras, 

inspiradas nos temas geradores de Paulo Freire. O que permite aos professores avaliar 

os conhecimentos prévios dos alunos. 

Um dos pontos fortes da metodologia do STEA é desenvolver modos de 

articulação entre o senso comum e os saberes escolarizados. O campo da ficha temática, 

intitulado Veja Mais! traz informações de diversas naturezas: biografias, fotos, tabelas, 

textos, vídeos curiosidades etc. Isto possibilita o enriquecimento do aluno com 

conhecimentos para lidar com o novo problema a ser proposto, por meio de um 

processo de problematização dos conteúdos, que levam a um nível de desequilíbrio e 

insatisfação em relação aos conhecimentos adquiridos anteriormente. 

Neste contexto, segundo Piconez (idem, p. 19), o professor passa a exercer o papel 

de provocador cognitivo “na medida em que a sistemática de planejamento apela para 

reorganização permanente das estratégias de ensino para atender às necessidades dos 

alunos e às transformações do meio, dos conhecimentos etc.Ele deixa de ser aquele que 

transmite a verdade, ou o que determina e seleciona o que é verdade, ou o que 

determina e seleciona o que é adequado aos alunos para ser aquele que provoca e cria 

“settings” educativos e que intencionalmente propicia e planeja condições e situações 

de aprendizagem para que a sala de aula se transforme em verdadeira oficina ou 

ateliês de aprendizagens.”  

Em outro campo da ficha temática, Faça Você Mesmo! , é possível se sondar 

certas habilidades cognitivas e procedimentos de leitura, escrita e raciocínio-lógico dos 

alunos, por intermédio do desenvolvimento de habilidades de metacognição, cujo papel 

é permitir aos alunos verbalizar aquilo que será realizado como atividade de ensino-

aprendizagem.  

Já no campo Nossa Língua! , os alunos têm a oportunidade de ler, escrever e 

refletir sobre a língua portuguesa em todos os conteúdos vistos, ou seja, dentro de uma 

ótica de transversalidade. Neste atividade, os alunos podem verbalizar suas ações, 
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identificando situações novas de conteúdos que poderão ser incorporadas aos seus 

próprios planos de ação, que determinam uma série de resolução de tarefas. 

Piconez (idem, p. 21) salienta que no verso de cada ficha temática é reservado 

sempre um espaço para a inserção de textos informativos, contendo saberes relevantes 

do ponto de vista da tradição cultural, que se referem a fatos, conceitos e princípios 

dos conteúdos curriculares. Tais conhecimentos necessitam da intervenção do professor 

no tocante à seleção de conteúdos relevantes que possam ser apropriados pelos alunos 

na forma de conteúdos escolares, permitindo-se a eles construir a inter-relação entre 

seus conhecimentos prévios e os conhecimentos da cultura privilegiada. 

Outro campo da ficha temática denomina-se Teknè – Arte e Tecnologia, o qual 

se constitui no espaço de articulação dos saberes da arte, entendido como espaço 

interdisciplinar, uma vez que “toda produção humana é completamente inter-

relacionada com a interpretação humana que se faz de uma dada realidade” (idem, p. 

21).  

Neste contexto, consideram-se todas as manifestações humanas multiculturais e 

diferenciadas, tais como pintura, escultura, música, teatro entre outras, que precisam ser 

incentivadas no espaço da educação escolar. No entanto, percebe-se um grau de 

dificuldade por parte dos professores em encontrar os eixos temáticos para se compor as 

interligações possíveis entre os conhecimentos, de um modo contextualizado. Os 

conhecimentos de tais expressões culturais do homem podem contribuir para uma 

compreensão holística de determinado período histórico, por exemplo, por meio da 

culinária, da moda, do artesanato e do folclore podem ser revelados mais detalhes 

culturais de alguma época. 

Deste modo, o Sistema Transversal de Ensino-Aprendizagem (STEA) se propõe a 

desenvolver reflexões contínuas sobre a prática pedagógica dos professores, uma vez 

que se caracteriza por um método explicativo para o planejamento de professores, 

partindo de uma concepção de trabalho interdisciplinar com visão transversal do 

conhecimento escolar. Segundo Piconez (idem, p. 22), neste aspecto, o sistema é 

dinâmico, aberto e interativo, partindo-se de uma concepção pedagógica que orienta as 

atividades escolares na tentativa de superar a fragmentação dos conteúdos escolares, 

visando uma articulação entre os conteúdos de ensino e a realidade social do aluno.  
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Dentro de tal concepção, o STEA, de acordo com Piconez (idem, p. 22) possui os 

seguintes objetivos integradores: 

1. provocar o desenvolvimento inter-relacional entre a aquisição de 

conhecimentos versus 

2. dar ênfase às interligações dos conhecimentos a partir da situação da qual 

emergem; 

3. superar a dicotomia entre pedagogia e epistemologia, entre ensino e 

produção de conhecimentos; 

4. preparar os alunos para a mudança, para o provisório, para o aprender a 

aprender e para o saber ser; 

5. desenvolver a possibilidade de autocapacitação necessária ao exercício da 

cidadania crítica e participação na sociedade; 

6. ampliar as possibilidades de comunicação por intermédio da integração 

entre diferentes linguagens; 

7. aprender como se relaciona o que se conhece a saber estabelecer relações 

como o que se pode vir a conhecer (estabelecer conexões nas 

informações); 

8. transcender os limites disciplinares e conceituais dos conhecimentos para 

maior entendimento do contexto onde nos inserimos. 

Tais objetivos estão alinhavados dentro da perspectiva construtivista, pela qual 

processo e conteúdo não se separam contextualmente, assim como descreve 

competências e habilidades dentro de uma abordagem interdisciplinar dos 

conhecimentos escolares. 

O campo Refletindo tem por objetivo tratar das condições de re-significação do 

mundo por meio da reflexão dos valores humanos, tais como: ética e finalidade social 

do conhecimento. O que requer uma abordagem interdisciplinar de articulação dos 

conhecimentos aprendidos/ensinados de modo a formar competências transversais, ou 

seja, voltadas à capacidade de julgar a oportunidade dada para se atingir um objetivo, a 
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partir de uma perspectiva plural, inclusive considerando-se, se necessário, os saberes 

não disciplinares, de teor prático.  

Um dos objetivos deste campo é “investigar como ocorrem as transferências de 

aprendizagem dos fatos, conceitos, princípios e habilidades dos alunos na 

incorporação e/ou re-construção de conhecimentos que ocorre na educação escolar”  

(idem, p. 23).  Sendo assim, os conteúdos atitudinais desempenham papel primordial 

nesta atividade investigativa, pois trata-se de verificar quais atitudes os alunos têm em 

relação à determinada disciplina e, quais motivos justificariam estas atitudes ora 

negativas ora positivas. Neste aspecto, torna-se possível se inventariar outras 

possibilidades de definir estratégias de ensino e aprendizagem de determinados 

conteúdos aos alunos, tendo em vistas suas resistências a modos tradicionais do ensino 

escolar.  

Esta atividade demanda muito esforço por parte dos professores, uma vez que não 

há condições de se dominar os conhecimentos disciplinares de todas as outras áreas de 

conhecimentos. Com base no estudo dos conceitos e valores pertinentes à formação dos 

alunos, os professores tornam-se capazes de desenvolver atitudes contra a 

impropriedade de doutrinação e imposição de verdades unilaterais e absolutas.  

  Neste caso, recomenda-se uma pedagogia da escuta, em que os professores 

procuram desenvolver uma relação afetiva com seus alunos e colegas, de modo a 

relatarem e transformarem seus modos de pensar e agir em aula. E, neste sentido, 

atividades de grupo, contextos de resolução de problemas, entre outras atividades, 

podem favorecer um contexto para compartilhamento de idéias e valores em conjunto.   

Complementarmente à folha temática principal onde estão disponibilizados os 

campos de articulação de conhecimentos transversais, existem ainda a folha-anexa, a 

folha-tarefa 1 e folha-tarefa 2.  A folha-anexa apresenta conhecimentos adicionais, 

dentro das normas dos parâmetros curriculares nacionais (PCN), enfocando temas 

como: saúde, linguagens e códigos, meio ambiente, ética, valores humanos.  
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   Figura 9: Exemplo de folha-anexa do STEA 

A folha-tarefa 1 e 2 referem-se às questões propostas para os alunos resolverem, 

articulando-se os conhecimentos disciplinares com conhecimento de senso comum, 

refletindo-se em atividades com as quais eles lidam cotidianamente, como por exemplo 

a questão: Um produto de limpeza revolucionário foi lançado no mercado e você ficou 

incumbido de divulgar esse novo produto, mostrando sua qualidade e eficácia. Use as 

palavras de modo a convencer o consumidor a compra-lo. 
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Figura 10: Modelo de folha-tarefa do STEA 

Não obstante, o STEA conta ainda com uma infra-estrutura de apoio do portal do 

NEA (http://www.nea.fe.usp.br/) (Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da 

FE/USP).  

A instalação do portal se iniciou em meados de 2002, visando dar apoio às várias 

das atividades presenciais e a distância, desenvolvidas pelo NEA, propiciando contato 

virtual entre todos os professores para discussão de estratégias pedagógicas e, entre 

professores e alunos, assim como entre os próprios alunos com vistas ao aprimoramento 

contínuo do seu processo de aprendizagem.   
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No portal do NEA encontram-se disponíveis informações relativas à apresentação, 

função social e modo de atuação do NEA; o histórico do Núcleo, notícias relacionadas 

ao universo da educação de jovens e adultos; serviços de informações educacionais, 

webteca com links informativos e pedagógicos, informes sobre tecnologia em rede para 

fins educacionais. 

 

Figura 11: Apresentação do portal do NEA/FE-USP (www.nea.fe.usp.br)  

O portal compõe também a espinha dorsal para as atividades pedagógicas a serem 

realizadas dentro da sistemática do STEA, articulando a educação de jovens e adultos 

segundo os campos de extensão na área de educação escolar de ensino fundamental e 

médio; de ensino em graduação, contendo disciplinas atreladas às áreas de educação de 

jovens e adultos e didática e; de pesquisa no tocante à publicação dos cadernos 

pedagógicos Reflexões, que tratam de assuntos relacionados à concepção do STEA, as 

experiências e vivências pedagógicas de alunos no NEA e nas atividades de ensino e 
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aprendizagem do STEA, reflexões sobre teorias e pensadores educacionais, articulação 

entre teoria e prática pedagógicas no ensino de jovens e adultos etc. 

O portal ainda possui serviços de atendimento virtual aos alunos do NEA, com 

plantão de dúvidas prestado pelo professores, espaço para sugestões, pesquisa e 

informação relevantes para o estudo dos alunos, infra-estrutura própria de fórum 

eletrônico, em que alunos podem se comunicar com professores, mas também entre si, 

sendo que os professores têm a oportunidade de debaterem assuntos teórico-

metodológicos de seus interesses com outros colegas em relação à prática pedagógica 

cotidiana no Núcleo. No fórum, os alunos podem tanto se apresentar quanto se 

manterem incógnitos, quando se sentem tímidos para perguntarem suas dúvidas aos 

professores. 

No portal, estão também disponíveis todos os temas transversais que são 

empregados nas atividades de ensino quando do emprego da metodologia do STEA: 

meio ambiente, sexualidade, ética, política e economia, saúde, arte, esporte, pluralidade 

cultural, energia e consumo, trabalho. Tais temas transversais compõem os eixos de 

articulação entre os conhecimentos disciplinares necessários à formação em educação 

básica. Além disso, no tocante à formação básica, o portal ainda apresenta todas as 

disciplinas que compõem a estrutura da educação escolar: matemática, biologia, física, 

química, geografia, história, língua portuguesa e língua estrangeira. O portal também 

fornece acesso a todas as fichas temáticas para estudo, folhas-anexas para complementar 

os estudos e, folhas-tarefas, contendo exercícios para resolução.    

Não obstante, o NEA, durante suas atividades educacionais, realizava 

sistematicamente reuniões pedagógicas na forma de HTPC (Hora de Trabalho 

Pedagógico Coletivo) em que os professores em conjunto com a coordenadora 

científica, os coordenadores pedagógicos e os coordenadores por áreas de conteúdos 

específicos, levantavam questões sobre o método utilizado, o perfil dos alunos, os 

resultados de ensino e aprendizagem de conteúdos, materiais de apoio pedagógico, 

enfoques teórico-metodológicos em educação, formas de subsídio às atividades 

pedagógicas dos professores, demandas educacionais, recursos humanos e materiais, 

projetos educacionais com vínculo ao projeto do NEA etc. 
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 Adicionalmente, há de se frisar ainda a existência de um grupo de pesquisa 

(Grupo Alpha), sob coordenação científica da Profa. Dra. Stela C. B. Piconez, sendo 

que durante certo tempo, o acesso às atividades do Grupo era disponibilizado por meio 

do portal do NEA. Posteriormente, este grupo de pesquisa, regularmente cadastrado no 

CNPq foi implementado na plataforma moodle26, que tem sido empregada como infra-

estrutura de apoio a atividades de ensino e pesquisa na Universidade de São Paulo.  

O Grupo Alpha foi criado em 1998, com o objetivo de desenvolver estudos que 

fundamentassem a inter-relação entre teorias e práticas educacionais dentro do novo 

cenário dos avanços das tecnologias digitais e sua crescente inserção no 

espaço pedagógico.  

O Grupo Alpha surgiu para dar apoio em termos de estudos e pesquisas 

relacionadas à temática de educação de jovens e adultos e às principais atividades 

educacionais realizadas no NEA, como o apoio à metodologia do STEA, no 

oferecimento de cursos voltados principalmente aos funcionários do campus da USP, 

devidamente aprovados pelo Conselho Estadual de Educação desde 1990. 

O Grupo Alpha possibilitou a realização de diversas orientações individuais e 

coletivas para professores em formação e, em exercício do Ensino Fundamental e 

Médio, além de incorporar também pós-graduandos interessados em atuar na área de 

Educação de Jovens e Adultos e Educação a Distância. Em razão disso, o NEA passou a 

figurar então como um espaço bastante procurado por alunos da graduação 

(licenciaturas da USP), que desejassem desenvolver Estágios Curriculares 

Supervisionados em Educação de Jovens e Adultos vinculados a atividades de Educação 

a Distância.   

Neste contexto, o Grupo Alpha  foi de grande relevância para subsidiar elementos 

teóricos e práticos no que se refere à realização de muitas atividades no NEA, 

principalmente após a incorporação de recursos das tecnologias digitais nos processos 

de ensino e aprendizagem de jovens e adultos.  

                                                           
26 Moodle é a sigla para Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente Modular 

Orientado a Objeto de Aprendizagem Dinâmica)., constituindo-se em um software livre para fins 

educacionais. 
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Cadastrado desde meados de 2002 no Diretório de Pesquisas do CNPq (Centro 

Nacional de Pesquisa), sua proposta desde então  foi estabelecer um eixo articulador no 

desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre Formação de Professores com o uso 

das novas tecnologias digitais, principalmente a internet. O Grupo Alpha criou um 

espaço tanto para orientações individuais quanto coletivas para pós-graduandos, além de 

incorporar também professores da rede pública e privada de ensino e, profissionais que 

atuam nas áreas de educação e novas tecnologias.  

 Muitos projetos de pesquisa recentes, tais como: dissertações, teses, monografias, 

TCC, iniciação científica têm justificado a existência do Grupo Alpha como um espaço 

de reflexão permanente, envolvendo processos de aprendizagem cooperativa e 

colaborativa. Em visto disto, o Grupo Alpha tornou possível a elaboração de inúmeras 

produções coletivas que, posteriormente, foram divulgadas em eventos nacionais e 

internacionais e, em publicações relacionadas ao campo da didática com o uso de 

tecnologias aplicadas à educação. 

O objetivo principal das atividades de pesquisas e estudos do Grupo Alpha 

relaciona-se à Formação de Professores, Educação de Jovens e Adultos com o uso de 

Tecnologias. 

Já os seus objetivos específicos a princípio são basicamente: 

� Estudar procedimentos de pesquisa apoiados pelo uso das novas tecnologias; 

� Revisar criticamente estudos em relação à formação de professores e o uso 

de diferentes recursos da web de acordo com os seus processos de evolução 

tecnológica; 

� Refletir a respeito dos diversos contextos de práticas escolares aplicados aos 

vários níveis de ensino, considerando aspectos de pesquisa, de formação do 

professor reflexivo e do uso das novas tecnologias na educação escolar.   

O Grupo Alpha define uma dinâmica de trabalho com base em uma pauta 

semestral de atividades negociadas, de acordo com os interesses e necessidades dos seus 

pesquisadores, alicerçadas pelos seus objetivos principais. Neste contexto, mensalmente 

realiza-se uma reunião mensal, intercalada com encontros e atividades virtuais, 
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subsidiadas pela plataforma moodle. A título documental, elaboram-se atas das reuniões 

e relatórios semestrais que são incorporados ao ambiente moodle.   

Nas reuniões e encontros do Grupo, discutem-se as pesquisas em andamento e os 

resultados das investigações e estudos em relação à formação de professores e a 

questões que apontam para o uso potencial das tecnologias para fins pedagógicos. 

O diagrama abaixo apresenta os modos de participação dos integrantes do Grupo 

Alpha, tendo em vista: atividades de pesquisa individual e pesquisas coletivas do 

Grupo, bem como participação em eventos científicos, apresentação de trabalhos, 

publicações em revistas especializadas etc 

   

Figura 12: Descrição das atividades propostas pelo Grupo Alpha de Pesquisa. 

Dentre as atividades implementadas até o momento no ambiente moodle, podem 

ser citadas: espaço para dados minibiográficos de cada participante, fóruns de discussão 

assíncrona (fóruns eletrônicos), chats para realização de reuniões virtuais on-line, 

formulários para fichamentos de fluxos informacionais bibliográficos, espaços para 

publicação de estudos, relação de eventos e notícias, espaço para publicar resultados de 

pesquisas relacionadas ao eixo articulador de interesses reflexivos do Grupo. 
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Figura 13: Descrição das estratégias de estudos e pesquisas do Grupo Alpha 

 O uso do ambiente Moodle propiciou um intenso processo de adaptação dos 

recursos tecnológicos de comunicação e informação às necessidades de estudos e 

pesquisas do Grupo em andamento.  

Visando tornar o uso da interface mais didático, foram configurados vários 

recursos utilizando-se os ícones informáticos disponíveis, bem como verbos que 

esclarecessem o significado das ações desempenhas. Tal aporte semiótico redefiniu o 

emprego de recursos comuns no tocante a finalidades diferentes, mediante o uso da 

estrutura de fórum, por exemplo, para divulgar eventos, notícias e comunicados gerais 

do Grupo, tendo em vista a ativação de recursos de forma a todos poderem receber as 

atualizações do sistema em suas caixas postais pessoais.  
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Figura 14: Atual configuração do ambiente moodle para uso do Grupo Alpha 

O ambiente moodle possibilitou aos membros do Grupo Alpha repensar novos 

modos de mediações tecnológicas e pedagógicas a partir do uso da tecnologia digital, 

tendo em vista as formas como a tecnologia digital medeia novos modos interacionais 

para fins pedagógicos. Neste tocante, tais tecnologias não só dão acesso a outras 

realidades de conhecimentos, mas prescindem de novos modos pedagógicos de 

interação do professor para com o conhecimento produzido em rede.   

O primeiro fórum de discussão permanente criado pelo Grupo Alpha tratou do 

tema das mediações em amplo aspecto. Tal fórum provocou indagações para se ampliar 

o espectro de referenciais pedagógicos dos pesquisadores, permitindo se lançar um olhar 

epistemológico em relação à temática da educação digital e outros assuntos 

relacionados. 

Uma das estratégias empregadas ao longo do tempo pelo grupo de pesquisa foi a 

realização de mapeamentos bibliográficos, tendo em vista a sondagem da produção 

científica brasileira na área educacional nos últimos anos, principalmente em relação ao 

tema da educação em interface com o uso das tecnologias em desenvolvimento.  
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Tais mapeamentos foram realizados com base em um instrumento científico, 

criado pela coordenadora científica do Grupo Alpha, Profa. Dra. Stela C. B. Piconez, 

com o objetivo de se levantar dados relevantes e indiciários a respeito da historicidade e 

do atual estágio de desenvolvimento de pesquisas em educação e tecnologia. Seguindo 

esta linha conceitual, membros do Grupo Alpha se encarregam de realizar fichamentos 

completos de obras escolhidas, principalmente, levantamento de teses e dissertações, 

artigos de revistas científicas e, produção de anais de congressos nacionais e 

internacionais na área de educação e tecnologia. 

Posteriormente, os dados levantados são discutidos em grupo, objetivando a 

extração de informações relevantes que dimensionem o estado da arte na pesquisa e nos 

estudos relacionados à área de educação e tecnologia, tendo em vista vários níveis de 

abrangência educacional, tais como: educação a distância, tecnologia educacional etc, 

relacionadas aos campos de: formação de professores, educação escolar, ensino 

fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação etc.  

Conclusivamente, o STEA é um método de apoio pedagógico que se preocupa 

com a formação do aluno enquanto processo de aprendizagem e não produto de ensino. 

As avaliações dos alunos são diagnósticas e sistemáticas, do princípio ao fim do 

processo de aprendizagem, se desenrolando durante a atividade de uso de cada ficha 

temática de estudos. São também arquivadas séries históricas dos alunos de modo a se 

ter um acompanhamento em relação ao desenvolvimento das aprendizagens de cada 

indivíduo, ao longo de seus estudos.  Sendo que se utilizam diversas estratégias de 

comunicação e informação para facilitar o aprendizado dos alunos: materiais impressos, 

internet etc. Assim como também o desenvolvimento de formas para estimular o 

aprimoramento didático dos professores.     

6.2.5  K-Web e STEA: Leituras e Itinerários Interpretativos   

Pedagogicamente falando, um ponto circunstancial que distingue o STEA do K-

Web, diz respeito ao fato do primeiro de se propor a realizar uma mediação didática de 

conteúdos disciplinares; enquanto que o segundo de tentar estabelecer uma mediação 

paradidática com o conhecimento geral. Conforme já salientado, anteriormente, a 

didática se vincula essencialmente à questão do ensino e do currículo educacional, ao 
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passo que a paradidática à aprendizagem de conteúdos livres que enriquecem a 

abordagem didática.   

Neste aspecto, conteúdos paradidáticos constituem-se como outra via de acesso ao 

conhecimento, complementando elementos elucidativos quanto à abordagem dos 

conteúdos didáticos, provendo-lhes maior teor de complexidade.  

Não obstante, deve-se lembrar que a palavra didática provém do termo grego 

didaktiké (ensinar), definindo-se como o campo do conhecimento científico-pedagógico 

destinado ao estudo de processos de ensino-aprendizagem. Dedicada, particularmente, 

no âmbito da pedagogia, compreendida como ciência do ensinar, a tratar dos sistemas e 

métodos práticos de ensino, com o objetivo de contextualizar a realidade de ensino, 

demandada em vista das teorias pedagógicas existentes. Trata-se, portanto, de um olhar 

da práxis vivencial sobre o olhar teórico refinador, na tentativa de articular o pensar em 

sintonia com o fazer, agir e viver.  

Já o termo para (do latim per + ad - em torno, em direção), acrescido a didático, 

formando a palavra “paradidático”, reflete o significado de algo que se volta para o 

campo didático, incluindo-se a ele, destinando-se a contextualizar as dimensões 

complementares do conhecimento no olhar prático da ação pedagógica.   

Deste modo, as correlações e distinções entre materiais didáticos e paradidáticos 

dizem respeito mais aos aspectos relacionados à dimensão entre os meios e seus fins.  A 

finalidade dos conteúdos didáticos é ensinar conteúdos que atendam às necessidades de 

formação educacional dos alunos, ao passo que os conteúdos paradidáticos podem ser 

os meios capazes de auxiliar no papel dos materiais didáticos, para se ensinar 

adequadamente os conteúdos a serem tratados.   

Tal campo de conexão conceitual reflete algumas das inter-relações possíveis 

entre os propósitos do STEA com seus objetivos pedagógicos próprios, em relação ao 

K-Web, com seus objetivos parapedagógicos implícitos.   

Analogamente, o K-Web e o STEA têm como vínculos conceituais pedagógicos 

em comum, de relevância: a transversalidade, conectividade e hipertextualidade. Tais 

elementos interpretativos são balizadores da instância de uma epistemologia da leitura, 
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enquanto perspectiva inventariante de uma teoria da complexidade da leitura em 

decorrência do incremento dos meios digitais no cotidiano social e escolar.  

Esta tríade de elementos interpretativos caracteriza outras possibilidades no 

desenvolvimento cognitivo e sensório da leitura contemporânea no mundo cotidiano. A 

diversidade de produções culturais alheias às suas expressividades inerentes 

desestabiliza os cânones da leitura e escrita tradicionalmente aceitos, uma vez que os 

meios comunicacionais interagentes elasticizam os modos de ler e escrever cotidianos, 

ao mesmo tempo em que se misturam e se desfronteirizam as suas características 

marcadamente distintas.  

Tais concepções trazem à tona a necessidade de se ter em mente a 

multidimensionalidade da leitura escolar, tendo em vista, a manifestação multifacetada 

da leitura no cotidiano social contemporâneo. De modo que outras percepções didáticas 

passam a ser demandadas para se enfrentar as exigências de fluência contínua frente à 

morfogênese e hibridização dos conceitos de leitura e escrita nos meios digitais.  O que 

leva também a pressupor formas novas (atuais) de elaboração de materiais didáticos e 

paradidáticos em meios impressos e digitais, que contemplem esta ambiência 

multifacetável da leitura e da escrita.  

A título de ilustração didática, três formas de representação do conhecimento são 

apresentadas comparativamente a partir do software TheBrain (www.thebrain.com): o 

K-Web, o STEA e o glossário de Assmann, lembrando que o TheBrain é um programa, 

que tem como uma de suas principais finalidades, a realização de mapas conceituais.  

Muitos dos mapas conceituais do TheBrain têm sido empregados para estruturar 

sites científicos, educacionais e empresariais. O TheBrain permite tanto estruturar 

hiperlinks internos de um site quando fazer chamadas externas para outras conexões 

relacionadas a determinado assunto ou tema. Uma das vantagens do TheBrain é agrupar 

na forma de teia diversas áreas de conhecimentos, assim, por exemplo, um site 

científico sobre Inteligência Artificial pode fornecer conexões com temas como: 

consciência, vida artificial, inteligência, linguagens de computador, algoritmos, cérebro, 

poesia cibernética, avatares, agentes inteligentes, entre outros temas interligados.  
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Figura 15: Amostra de uso do software TheBrain.em site científico 

Disponível em: 

 < http://www.kurzweilai.net/brain/frame.html?startThought=Network>. 

 

O projeto K-Web tem sido basicamente estruturado a partir do TheBrain, na 

tentativa de reproduzir os conceitos de conexões e teia, trabalhos por James Burke em 

seus teledocumentários e livros. De forma que o K-Web é a concepção digital de tais 

conceitos, dentro de uma amplitude perceptiva maior, em vista da complexidade com 

que os meios digitais favorecem na articulação de conhecimentos. 
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Figura 16: Mapa Conceitual do K-Web27 

Como se pode ver, existe um elemento central de conexão que é o elemento de 

partida para se ter uma visão global, de início. No entanto, pode-se partir de qualquer 

conexão ramificada externamente ao centro. Ao selecionar uma das opções, o mapa 

conceitual revela outros níveis de conexões, o que permite ter uma visão mais detalhada 

dos eventos relacionados àquele conhecimento. Do lado esquerdo, são fornecidas 

informações que esclarecem elementos relacionados aquele invento, idéia, conceito 

científico, filosófico, literário etc., lembrando-se de que o K-Web assim como o STEA 

articula conhecimento escolar com conhecimento de senso comum, mostrando, dentro 

desta imensa rede de conexões, curiosidades sobre o desenvolvimento do conhecimento 

humano no cotidiano das pessoas. 

                                                           
27 Este protótipo está disponível no endereço http://beta.k-web.org/kweb-search/. No entanto, não é 

possível acessa-lo diretamente, sendo necessária a utilização de uma chave de acesso, contendo login e 

password, que podem ser acessadas do endereço http://people.ucsc.edu/~pmmckerc/kwebdemopub.htm.  
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Do ponto de vista conceitual, os elementos da teia representam os portais do 

conhecimento, sendo que quando acessados, mostram outras conexões e informações 

sobre o elemento escolhido numa forma hipertextual. Sendo que o hipertexto, 

apresentado no canto esquerdo da tela, remete a outra conexão dentro da teia, ativando 

outro portal de conhecimento inter-relacionado.  

Existem vários protótipos do K-Web em andamento, alguns inclusive 

empregando a plataforma do TheBrain, sendo que cada um remete a uma percepção 

particular de relação do observador com o conhecimento pesquisado, ou seja, a lente de 

conta digital amplia o campo de visão de complexidade do conhecimento do 

conhecimento, uma vez que se encandeiam inúmeros portais que remetem a outros 

portais, contendo novas informações sobre conhecimentos com links ativados para 

dentro do coração da teia. À medida que se acessa um destes links, um novo campo de 

visão se abre na tela do computador, re-configurando o nível de articulações existentes.  

 

Figura 17: Protótipo do K-Web representado com outros detalhamentos 

conceituais28  

                                                           
28  Protótipo do K-Web implantado pelo Instituto James Burke, disponível em: http://ww.zaum.com/k-

web. Um detalhe importante a se saber é que como os protótipos estão sendo remodelados 

continuamente, às vezes, eles ficam indisponíveis por um determinado tempo. 
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Na figura acima, pode-se ver outra forma de representação do conhecimento, a 

idéia de teia, como um ponto inicial de acesso ao conhecimento se perde 

completamente. Nesta versão, existe ainda no canto mais inferior da tela uma linha do 

tempo, o que permite uma alternativa de se caminhar na história do conhecimento, tanto 

para um passado remoto quanto para mais próximo do presente. Alinha permite uma 

visão de proximidade e de distanciamento, quando se deseja pesquisar mais elementos 

na construção de conhecimentos. Há ainda um campo de pesquisa, para se selecionar 

aleatoriamente o conhecimento de interesse a ser consultado e, seu nível de relações 

com outros conhecimentos articulados.  

Os modelos de fichas temática do STEA também podem ser remodeladas no 

TheBrain, o que permite um campo de visão mais complexo das articulações entre 

conhecimentos definidos a partir dos campos elucidativos, presentes nos vários espaços 

de cada ficha.   
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Figura 18: Estrutura de ficha temática do STEA remodelada no TheBrain 

O TheBrain permite ainda articular todas as fichas temáticas e os seus campos 

existentes, o que contribui para uma percepção mais complexa da transversalidade e 

hipertextualidade na concepção do STEA.  

Em certa medida, os conhecimentos tratados nas fichas temáticas do STEA 

podem ser implementados segundo a concepção do K-Web, mostrando uma 

interlocução entre os projetos, de um ponto de vista dos graus de transversalidade, 

hipertextualidade e conectividade entre os conhecimentos.  
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Deve-se lembrar que a hipertextualidade, para alguns filósofos como Mike 

Sandbothe (ASSMANN, 1998, p. 100), trata-se de visão transversal criada pelos 

recursos da digitalização, que desestrutura e desconstrói centros hierárquicos de 

conhecimentos absolutos. O hipertexto é rizomático, dentro da acepção deleuzeana, 

porque desfaz a crença na totalidade do conhecimento humano (ASSMANN, p. 1998).  

Já a conectividade remete tanto às conexões entre múltiplos equipamentos e 

programas de computador, característica peculiar da meta-rede internet, sendo que tais 

conexões representam os portais de acesso a informações e conhecimentos virtualmente 

distribuídos em rede, pelas linguagens hipermediáticas polimorfas.  

Como tanto o K-Web como o STEA encontram-se implementados na internet e 

são projetos que tem por objetivo a contínua atualização de enfoques e interconexões 

entre conhecimentos, as três características assinaladas servem tanto para compreender 

cada concepção pedagógico-didática particular, como para ver no campo de articulações 

possíveis entre as duas estratégias educacionais, elementos de aprimoramento de uma 

em relação à outra. 

Já o glossário de Hugo Assmann constitui-se como realização estética das 

concepções metafóricas e alegóricas contemporâneas das imagens conceituais do 

hipertexto, conectividade, transversalidade, transdisciplinaridade, rizoma, rede e pós-

estruturalismo. Trata-se também de uma concepção epistemológica e, teórico-prática de 

tais visões interpretativas do conhecimento, com fins pedagógico-didáticos em relação 

ao processo de digitalização da cultura.    

Transversalidade, Razão transversal. Transversal significa o que perpassa de través ou 

obliquamente (rua transversal). O termo provém da geometria. Transversalidade tornou-se uma das 

metáforas para não-linearidade. Noção próxima a transdisciplinaridade. Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do MEC, o conceito se torna bastante peculiar, porque apenas os temas 

ético-humanistas levam o nome de Temas Transversais. Em Reformas Educacionais (Espanha, 

América Latina) o conceito aparece com alguma freqüência. Razão transversal é o nome que o 

filósofo alemão Wolfgang WELSCH dá ao tipo contemporâneo de razão que não se organiza 

segundo esquemas hierárquicos, mas de forma transversal, como a que possibilita os hipertextos, a 

Internet, o CD-ROM, os multimeios. Trata-se de uma lógica do transitar/trasmigrar; um modo de 

pensar e agir segundo uma racionalidade- em-trânsito. <PROVOC> Mike Sandbothe, filósofo 

alemão, fala das três características da era dos multimeios e da Internet: hipertextualidade, 
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interatividade, transversalidade. Acrescentemos modestamente uma sílaba: transversalidade [cf. 

Hipertexto, Transdisciplinaridade e o capítulo 9 deste livro]. 

Transdisciplinaridade. Enfoque científico e pedagógico que torna explícito o problema de que 

um diálogo entre diversas disciplinas e áreas científicas implica necessariamente uma questão 

epistemológica. A transdisciplinaridade não pretende, de forma alguma, desvalorizar as 

competências disciplinares específicas. Ao contrário, pretende eleva-las a um patamar de 

conhecimentos melhorados nas áreas disciplinares, já que todas elas devem conceber-se de uma 

nova consciência epistemológica, admitindo que é importante que determinados conceitos 

fundantes possam transmigrar através (trans-) das fronteiras disciplinares. Os/as cientistas e 

pedagogos/as, que mais se dedicaram a temas como complexidade, auto-organização e similares, 

são também os maiores fatores da transdisciplinaridade [cf. Hipertexto, Interdisciplinaridade, 

Multidisciplinaridade e o capítulo 9 deste livro]. 

Hipertexto. Texto eletrônico – como os  da Internet e CD-ROMs – que admite sub-entradas, re-

envios e múltiplas conexões: texto repleto de re-envios. Com o hipertexto acaba o texto concluído 

e fechado. Essa abertura radical do texto, que o torna quase infinitamente devassável, cria uma 

situação hermenêutica (de descoberta e interpretação) completamente nova. O hipertexto é a 

transposição categorial da idéia de texto para o patamar de território disponível à invasão 

hermenêutica. No hipertexto não acontecem apenas novas formas de expor-se por parte de seus 

autores (exposição: colocar-se “para for a”). O aspecto mais revolucionário é uma certa perda da 

propriedade territorial do texto (uma desterritorialização do texto). O hipertexto contém o convite 

à invasão do seu “interior” e, mais do que isso, o convite a ser usado como plataforma para outras 

invasões. No bojo da técnica hipertextual brotou uma oferta de liberdade, que, aliás, está surgindo 

desde a própria contextura técnica de diversas tecnologias da informação e da comunicação (TIC). 

Sem cair ingênuo otimismo tecnológico, como se a técnica por si só pudesse garantir promessas de 

democraticidade, é inegável que as TIC criam uma nova situação do intérprete. Não se trata pois 

apenas da relação um ou outro hipertexto isolados, mas da rede hipertextual, como por exemplo a 

Internet. É a isto que se vem aplicando os conceitos de hipertextualidade, interconectividade e 

transversalidade (Mike Sandbothe). O hipertexto é apenas uma amostra dessa nova situação 

hermenêutica e seu caráter altamente sugestivo se deve em boa medida ao fato de ele ter um ponto 

de partida no que já tínhamos, a saber, textos, e ter ao mesmo tempo um horizonte de aberturas que 

praticamente não se fecha (não há ponto de chegada obrigatório), deixando que o itinerário da 

leitura seja decidido pelo intérprete. Isso é uma fantástica metáfora de uma nova abertura diante da 

vida em termos muito mais gerais que o simples contato com tais formalizações já existentes do 

conhecimento humano. É a an-arché (de-novo-começo, re-começo) de uma des-dogmatização do 

saber. O hipertexto se transforma, assim, em metáfora de uma nova atitude aprendente que salta 

criativamente para além dos saberes já constituídos e se qualifica como processo instituinte de 

novas formas de conhecer. Ricocheteando sobre os textos não eletrônicos, a visão de 

hipertextualidade implica toda uma epistemologia da leitura, ou seja, coloca todos os textos em 

estado de trânsito e abertura a múltiplas reviragens e releituras. As técnicas utilizadas para criar 
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hipertextos estão ainda em plena evolução, incluindo cada vez mais elementos multimediáticos nos 

hipertextos. Basicamente se trata de técnicas de sensibilização eletrônica diferenciada com base 

em áreas sensibilizadas, e já não com base em letras apenas.  <PROVOC> Embora seja difícil a 

reprodução gráfica (impressa) do hipertexto, é urgente que se leve à sala de aula não só a 

experiência direta do manejo de hipertextos eletrônicos, mas sobretudo a nova condição 

interpretativa e a nova atitude aprendente e pensante que o hipertexto sinaliza e em parte 

proporciona e que é aplicável também a textos impressos. O mais profundo respeito a um texto se 

demonstra quando ele é tão “invadido” pela capacidade criativa do intérprete/leitor/a que seu 

conteúdo passa a ser transcriado por múltiplas apropriações e complementações. As palavras e os 

textos existem para que a gente os use para brincar de pensar. Aliás, este glossário e este livro 

foram escritos nessa direção [cf. Transversalidade. Razão transversal. Transdisciplinaridade]. 

 Trecho do Glossário de Termos retirado do livro Reencantar a educação: rumo 

à sociedade aprendente, Editora Vozes, 1998, p.182-183 e p.154-155, da autoria 

de Hugo Assmann. 

De um outro modo, o glossário de Assmann também qualifica esta mesma 

percepção transversal, hipertextual e conectiva. Os termos do glossário remetem a 

outros termos relacionados como links internos ao glossário. A expressão <PROVOC> 

assinala ao mesmo tempo uma metáfora computacional e neuronal. Os símbolos “<” e 

“>” destacado antes e depois do termo PROVOC remete a imagem de um comando para 

ser ativado (como em <ENTER> - ativar a tecla ENTER do computador), mas também 

à ativação das sinapses cerebrais, como num esforço de estabelecer novas conexões, 

transcendendo o foco perceptivo predefinido. No caso do glossário, Assmann sugere 

conexões de conhecimentos biológicos, físicos, matemáticos etc com reflexões de 

ordem pedagógica. Deste modo, o glossário também analogamente pode ser comparado, 

em certa medida, às concepções do K-Web e do STEA, sugerindo a estes novos 

contextos de aprimoramento conceitual. 
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Figura 19: Estrutura do glossário de Assmann remodelada no TheBrain  

Conclusivamente, todas as três formas de representação do conhecimento 

assinalam mudanças nas formas de ler e interpretar conhecimentos, contribuindo, cada 

uma ao seu modo particular de olhar pedagógico para o inventário de uma 

epistemologia da leitura dos meios digitais, sendo que o uso do software TheBrain 

serviu como uma estratégia didática de esclarecer visualmente tal nível de percepção.    
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  VVII II   

CCOONNSSII DDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFII NNAAII SS  

  

  

  
“Quem nunca altera a sua opinião é como a água parada e começa a criar répteis no 

espírito”. 

William Blake 

 

“Quem anda no trilho é trem de ferro, sou água que corre entre pedras: liberdade caça 

jeito”.   

Manoel de Barros  

  



 286  

onclusivamente, esta pesquisa teve por objetivo discutir a necessidade de 

se inventariar uma teoria da leitura aberta a outros campos dos sentidos 

humanos, em que o currículo escolar não venha a se separar do currículo 

da vida e, do contexto vivencial do aprendente. 

Todo o referencial metodológico apresentado, levando em conta a história do 

pensamento hermenêutico, a contextualização metodológica do enfoque adequado ao 

estudo, bem como o referencial teórico de apoio aos elementos práticos da pesquisa, 

procuram defender a noção de uma nova epistemologia da leitura, que desconstrói 

certos preceitos hermenêuticos, atualizando-os em função da dinâmica do olhar 

interpretativo, que procura acompanhar objetos de estudo que não contemplam mais 

visões estáticas e absolutas. Salienta-se que a noção de novo aqui mencionada se refere 

à idéia de atual e não como ruptura e esquecimento da cultura tradicional. 

Neste caso, o que interessou particularmente, ao pesquisador, é a mudança no 

modo de olhar o objeto teórico-prático, tendo em vista as possibilidades de sua 

articulação dentro de critérios interpretativos cujos olhares não esgotam a complexidade 

contida no objeto, assim como o objeto não consegue abarcar todas as proposições que 

advém da multiplicidade de olhares interpretativos. O olhar do observador muda, assim 

como também o objeto do seu estudo, sendo que o mais importante torna-se a 

perspectiva da sintonia circunstancial e possível no entremeio (mediação) entre o olhar 

do observador e o objeto deste olhar observado. 

A despeito disso, convém lembrar o trabalho de pesquisa do Prof. Dr. Ciro 

Marcondes Filho, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 

cujo objetivo é desenvolver uma nova teoria da comunicação em que um dos princípios 

trata de questionar o próprio termo método como inadequado à percepção dinâmica dos 

meios digitais. Neste caso, ele propõe, em substituição a ele, o termo metaporia, numa 

alusão metafórica à imagem de porosidades, bifurcações e reentrâncias perceptivas em 

contraste com a imagem de um caminho único, disciplinador e homogenizador de 

idéias, valores e conceitos próprios.        

  Por outro lado, reencantar a educação, por exemplo, seria um modo de recuperar 

a dimensão poética e sensória esquecida no campo educacional, construindo-se 

argumentos filosóficos por meio de uma linguagem didática com base na forma de 

C 
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prosa poética, para se defender o espaço pedagógico principalmente como espaço de 

sensibilidade e transformação, nomes estes significativos para mediações humanas. 

Deste modo, a articulação entre Epistemologia e Didática precisaria refletir uma 

postura estético-filosófica em relação ao processo educacional, em que a didática 

passasse a ser encarada como postura de senso poético e a educação como matriz 

geradora de ciência poética.  

Esta concepção interpretativa dificilmente se enquadra nos preceitos tradicionais 

da hermenêutica enquanto ciência da interpretação, teoria da interpretação, teoria do 

sentido e, finalmente teoria do texto, como modos de tender a fechamentos analíticos de 

cunho filosófico, estético, lingüístico, semântico, religioso, mitológico, existencial, pois 

se a vida é tensão contínua, como o ser imerso neste processo de tensão pode se 

condicionar ou se deixar domesticar por certas convenções idealizáveis, completamente 

distantes da sua realidade vivencial contínua.   

A interpretação do conhecimento humano é uma aventura interminável e 

intransponível a certos parâmetros de cerceamento indagativo. Nenhuma teoria ou 

preceito filosófico pode se ater a esta função, já que a matéria da filosofia é a vida e, a 

vida tem um caráter pedagógico inequívoco à condição humana existenciária e 

imanente.  

Sendo que esta condição nos cria as formas variáveis de relação com o mundo, de 

mediação entre o dado material observado, manipulado e à imaterialidade dos meios 

observacionais criados pelo homem, pelo artifício do seu intelecto racional, como 

também pela sua sensibilidade capaz de transfigurar o que vê, para além do olhar 

condicionado pela razão, incapaz de ver tudo. Uma vez que isto é praticamente 

impossível de acontecer, pois nossa percepção não consegue captar tudo ao seu redor, 

apenas pequenas frações da realidade observada, por isso, a jornada do conhecimento é 

infinda.   

De forma que todo modo de interpretar o mundo é fruto de mediações, porque 

todo o nosso acesso ao mundo racional ou sensível se realiza por inumeráveis 

mediações. Neste caso, percebe-se uma relação indissociável entre hermenêutica e 

mediações, ou ainda entre leitura, interpretação, compreensão e mediações.  
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Tendo em vista que nenhuma interpretação fornece conhecimento direto a 

qualquer realidade do mundo, porque isto seria acreditar no dilema kantiano do 

conhecimento absoluto, sendo que nosso acesso às realidades tende a ser relativo, o que 

culmina em interpretações igualmente relativas e, compreensões inteiramente 

incompletas.     

Feitas tais considerações filosóficas, salienta-se que esta pesquisa procura 

demonstrar como existem diversos modos de interpretar e representar os 

conhecimentos, sendo que os meios digitais favorecem muitas destas possibilidades 

interpretativas, porque a tecnologia de informação e comunicação da era digital tem a 

característica de agregar vários modos interpretativos ao mesmo tempo, sendo que sua 

dinâmica transformacional redimensiona tais modos interpretativos a todo o momento.  

E isto se torna de fundamental importância na compreensão para aqueles que 

atuam no espaço escolar, que para acompanhar tais mudanças paradigmáticas nos 

modos interpretativos do conhecimento, precisa ser dinamizado de modo a poder se 

adaptar continuamente a estas realidades dinâmicas.  

Mas isto não significa incorporar rapidamente novos equipamentos e recursos, 

bem como novos métodos de trabalho pedagógico e todas as novidades decantadas 

intensamente. Ao contrário disso, significa perceber tal fenômeno em andamento, em 

processo desencadeador de transformações, como um acontecimento inusitado gestor de 

outros acontecimentos também inusitados. Esta é a experiência da descoberta, da 

serendipidade, de algo que leva à alteridade perceptiva na relação com o mundo do 

conhecimento.  

Por isso, a questão da interpretação e das mediações torna-se tão importante na 

formação educacional de professores dedicados à educação escolar, e não somente 

atrelada à educação escolar, embora esta venha a ser a área circunscrita pela pesquisa 

em questão. As mediações intercalam os modos de realização dos conhecimentos, 

representando, pois, seus níveis de conexões e, de transversalidades, já que mediação é 

um modo de olhar o mundo, a relação que se constrói com o mundo e, a relação que se 

faz consigo mesmo, de modo introspectivo ou meditativo. 

Mas mediação é sobretudo um conceito-chave na comunicação humana. Toda 

comunicação se realiza por mediações, por meios interpretativos e veiculadores de 
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conhecimentos, sentimentos, valores e sentidos. Sendo que os filtros interpretativos 

pessoais com que são acolhidos estes meios os transformam em outros conhecimentos, 

sentimentos, valores e sentidos.  

É disto que trata a epistemologia da leitura e, esta é a forma como a educação e a 

didática precisam ler o mundo, sabendo que sua codificação e decodificação sempre 

serão imprecisas, inexatas. Por isso, a hermenêutica, nos moldes clássicos e mesmo 

contemporâneos torna-se inadequada como meio de interpretação da vida em meio aos 

acontecimentos incomunicáveis que transgridem o senso de fechamento de sentido e 

compreensão. Nem tudo é para ser compreendido, assim como sentido não se conjuga 

como uma superestrutura interpretativa, pois está na singularidade de cada indivíduo 

pensante e sensível, nos efeitos dimensionados pela sua acuidade interiorizada.   

 Os meios digitais acentuam esta percepção de realidades entre realidades e de 

mundos entre mundos, porque os meios digitais suscitam outras instâncias mediativas, 

prescindindo de conceitos inovadores para se interpretar fenômenos dinâmicos, 

engendrando neologias mediativas. Uma vez que quando os meios se transformam, 

também seus meios interpretativos prescindem transformar-se, na tentativa de 

acompanhar elucidativamente o movimento dinâmico desta transformação.  

O trabalho de Jacob Bronowski assim como o trabalho de James Burke é pautado 

pelas possibilidades infindas de se realizar mediações entre conhecimentos. Suas 

elucidações permeiam campos perceptivos distintos de interpretar a realidade da 

construção do conhecimento científico em sintonia com o conhecimento de senso 

comum.  

Preocupados com a socialização do conhecimento científico e tecnológico, eles 

não somente realizam suas mediações sociais, de modos idiossincráticos, em termos de 

linguagens, conceitos e percepções. Mas desenvolvem complementarmente mediações 

paradidáticas, no sentido de hipotetisar modos de conjugar referenciais interpretativos 

com reflexos no campo de interesse didático.  

Suas abordagens enriquecem o olhar da didática, porque tratam de questionar 

certas convenções disciplinares do conhecimento. Sendo que a percepção de Burke tem 

o ingrediente de se atualizar continuamente enquanto método elucidativo, 

acompanhando o movimento de transformação dos meios tecnológicos e, repercutindo 
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no atual estágio de desenvolvimento dos meios digitais: da rede internet, dos mapas 

conceituais e dos ambientes imersivos de realidades virtuais ou misturadas, como o 

Second Life e, outros recursos avançados da Web 2.0. 

Ao se propor um estudo comparativo entre a produção intelectual de Jacob 

Bronowski e James Burke, durante a trajetória da pesquisa, o objetivo teve em mente 

esclarecer uma interconexão dinâmica entre visão teórica (Bronowski) e prática 

(Burke), com reflexos no campo da educação e da didática, levando em conta como 

foram empregados diversos dispositivos midiáticos reatulizadores dos modos de 

interpretar e representar os conhecimentos humanos, a partir, por exemplo, do livro, 

vídeo e internet. Esta última mídia só pôde ser empregada por Burke, tendo em vista 

que Bronowski faleceu nos anos 70, sendo que a internet explodiu como fenômeno de 

massas, a partir de meados dos anos 90.   

Neste contexto, Bronowski semeou os caminhos de fronteira para a educação 

científica pelos meios midiáticos, de modo a popularizar o conhecimento científico em 

grande escala, por meio de livros, conferências e teledocumentários. Sendo que Burke 

vem a se inspirar no termo conexões de Bronowski para elucidar o desenvolvimento 

tecnocientífico, sob outro viés de cunho popular, atualizando suas concepções de acordo 

com a expressividade dos meios comunicacionais vigentes.  

Inclusive, elucidando-os a partir da percepção que provém de outras mídias 

modernas, ou seja, utilizando o vídeo a partir da estética de conexões da internet e, 

remodelando o livro a partir da concepção hipertextual, de rede do conhecimento e de 

portais virtuais. O que suscita novas indagações acerca da formação de professores e, 

das formas de uso dos meios comunicacionais, com destaque para os meios digitais em 

profusão, voltados a fins didático-pedagógicos, principalmente no contexto da educação 

escolar.   

Posteriormente, tal estudo comparativo permitiu um inventário de elementos 

pedagógicos a serem empregados em outro nível de análise elucidativa, ao se propor 

uma inter-relação entre o trabalho educacional do Instituto James Burke (o K-Web) 

com uma experiência brasileira de relevância no contexto da educação escolar (o 

STEA), do NEA-FE/USP, sob coordenação da Profa. Dra. Stela C. B. Piconez.  
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O STEA, que corresponde a um método de apoio pedagógico dentro da 

concepção de transversalidade, também desenvolve continuamente a articulação entre 

conhecimentos disciplinares e conhecimentos de senso comum. No entanto, 

diferentemente dos objetivos de Bronowski e Burke, neste caso, preza-se pela mediação 

didática entre conteúdos, uma vez que o STEA tem seus objetivos claramente definidos 

em relação ao ensino voltado à educação escolar.  

Comparativamente, tanto o K-Web quanto o STEA são abordagens transversais. 

Sendo que o K-Web parte do conceito de conexões entre conhecimentos, que é uma 

forma de percepção que se opõe à linearidade histórica do espaço e tempo, como modo 

interpretativo de acúmulo de conhecimentos. Ao passo que o STEA emprega temas 

transversais que articulam os conhecimentos disciplinares, ao mesmo tempo em que cria 

condições reflexivas sobre as formas de construção de conhecimentos. 

Mas conexões são também outro nome para transversalidade, uma vez que 

corresponde a uma percepção de realidade interpretativa do conhecimento, em resposta 

às amarras conceituais disciplinares predeterminadas e, deformadoras, em certo aspecto, 

dos modos de construção do conhecimento. Já o STEA trata-se de um sistema aberto e 

dinâmico, desenvolvido para absorver atualizações permanentes de conteúdos a serem 

utilizados didaticamente em sala de aula e a distância. 

Considerando-se a etimologia da palavra hermenêutica, que provém do verbo 

grego hermeneuein, interpretar, exprimir, dizer, traduzir, pode-se inferir que, os meios 

digitais, em suas diferentes nuances, podem ser vistos como meios hermenêuticos, ou 

seja, a tecnologia digital cria modos de interpretar as realidades do mundo como um 

mundo de conexões hipertextuais e interfaces midiáticas. Mas, não se pode levar em 

conta, por outro lado, os pressupostos hermenêuticos transcendentes e absolutos.  

O hipertexto rivaliza com a noção de verdade única, tornando o acesso ao 

conhecimento um fluxo interminável, em que os valores, os sentidos, as interpretações 

transitam, transmigram e transformam-se, a cada homepage, site ou portal repaginado 

ou inter-repaginado, circularmente.  

Deste modo estamos diante de outra virada interpretativa, da gestação de outro 

campo de interpretabilidade da hermenêutica, numa reformulação de seus preceitos 

interpretativos, ou na decorrência de uma pós-hermenêutica em referência ao pós-
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estruturalismo, tendo em vista o deslocamento dos conceitos por conta da cadência 

hipertextual.  

Mas tal campo interpretativo precisa considerar o inventário de mediações 

sucessivas naturais no processo de construção de conhecimentos, mas que nos meios 

midiáticos e, particularmente nos meios digitais, adquire feição particular. Uma 

hermenêutica das mediações seria o conceito apropriado atualmente, ou, hermenêutica 

midiológica, ou simples midiohermenêutica, em que o termo “midio” remete a 

mediações e não a meios. No caso dos meios digitais, poderia se pensar na noção de 

uma midiohermenêutica digital, ou seja, um campo de estudos das mediações presentes 

nos meios digitais.  

Elucidar adequadamente este conceito seria de grande valia no campo 

comunicacional, pedagógico e didático, uma vez que se trata de compreender, em certa 

medida, como isto assinala o contexto de uma nova epistemologia da leitura, em que 

leitura e escrita apresentam-se indissociáveis no campo da interpretação e do 

pensamento.  

Conforme já salientado, os meios digitais modificam a leitura, uma vez que o 

hipertexto a transforma em processos descontínuos, bifurcáveis, em que a noção de 

totalidade do texto se substitui por múltiplos fragmentos informativos em trânsito 

interfacial.  

Mas o hipertexto, assim como as conexões de Burke e Bronowski, ou os temas 

geradores de Freire, incorporados ao STEA, são elementos transversais. De modo que o 

hipertexto é uma forma atualizável de raciocínio transversal que põe em xeque preceitos 

como verdade, fidedignidade e compreensão absoluta, lançando outro olhar em torno da 

questão da interpretabilidade. 

Esta é uma questão de relevância fundamental para o campo da didática, pois 

remete à visão de outro nível de sensibilidade textual, assim como de outro campo da 

sensibilidade perceptiva e sensória do mundo do conhecimento.  

Os artefatos tecnológicos dos meios digitais re-elaboram nossos processos 

cognitivos, ou seja, nossos modos de ler o mundo, o que traz implicações significativas 

no campo da educação e da didática, pois se trata de outro modo de ver como os 
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conhecimentos se constroem hipertextualmente, o que abala, de certo modo, o status da 

verdade científica, uma vez que a fidedignidade das fontes referenciais se relativa num 

fluxo incessável e maleável a todos os julgamentos e consensos inabaláveis. Sendo que 

as imagens e metáforas recorrentes, para interpretar realidades anteriormente idealizadas 

como duradouras e perenes, já não são suficientes, sendo muitas vezes ineficazes para 

catalisar o atual estágio de desenvolvimento tecnocientífico.  

Não obstante, diferentes abordagens interpretativas do conhecimento requerem 

capacidade contínua de se adaptar a tais desafios, o que implica em mudanças no 

processo de formação de professores, por meio de uma visão que passe a contemplar a 

pluralidade da cultura digital, a transversalidade natural dos conhecimentos, agora 

suscitada pelo hipertexto, bem como a importância da dialogicidade mediativa entre 

conhecimentos, nem sempre perceptível em detrimento de uma cegueira de visão 

interpretativa. 

Neste contexto, tal epistemologia da leitura dos meios digitais traz à tona um 

caminho hermenêutico diferente para a teoria do texto, ou melhor, dizendo, um caminho 

pós-hermenêutico, pós-estruturalista ou midiohermenêutico, em que a não linearidade 

do texto digital (hipertexto) suscita outras redes de articulações inusitadas, dadas pela 

descontinuidade reiterada do texto digital que invade campos interpretativos não 

previsíveis, em contraposição a uma lógica dogmatizante do saber. 

A teia do conhecimento e o K-Web de James Burke expõem exatamente este tipo 

de sensibilidade hipertextual, em que tudo pode aleatoriamente se conectar a tudo, num 

círculo interpretativo que desafia certos saberes já constituídos e rigidamente impostos. 

Tal sensibilidade hipertextual desafia as formalizações já preconcebidas do 

conhecimento humano, dando inteira liberdade para o intérprete construir seu itinerário 

da leitura, o que muda o paradigma da leitura linear, em detrimento da 

desterritorialização textual presente nos meios digitais. Isto, por sua vez, influi na 

mudança de pensamento e no campo de visões em relação ao conhecimento, já que em 

detrimento desta ótica relativizada do olhar, abrem-se várias possibilidades narrativas e, 

múltiplas leituras podem ser agenciadas.   

Neste caso, todos os esforços interpretativos que se empreendem nas abordagens 

realizadas desde os teledocumentários Conexões, o livro Teia do Conhecimento, 
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passando por vários tipos de mídias elucidativas, até culminar no projeto de mídia 

digital K-Web, servem para demonstrar como são realizadas as inúmeras mediações 

humanas que propiciam o surgimento de novos conhecimentos. Sendo que concepções 

interpretativas circunscritas por olhares disciplinares e ao mesmo tempo cientifizáveis 

não corroboram com a teia geral do conhecimento, pela qual, vários são os atores 

sociais anônimos e inusitados que desempenham papéis significativamente importantes. 

E segundo a qual, outros conhecimentos depreciáveis pelo mundo intelectualizado, 

científico e também educacional, tornam-se relevantes num empenho compreensivo de 

transversalidade des-dogmatizada, com finalidade pedagógica.  Sendo que cada mídia 

empregada tem um foco didático para analisar-se como se realizam as conexões 

perceptivas na grande teia do conhecimento.     

 Dentro deste contexto, a teoria da mediação torna-se de grande relevância 

pedagógico-didática para a compreensão das mudanças paradigmáticas que permeiam 

outros modos de representação historiográfica do conhecimento humano, tendo em vista 

que o encadeamento seqüencial de conhecimentos no conceito linear de tempo e espaço 

passa a ser confrontado com outras hipóteses interpretativas de sua representabilidade 

conectiva. O que reforça a necessidade de um mundo do conhecimento dialógico, 

sincrético e emancipador em contraposição à doutrinação disciplinar, hierárquica que 

oprime e delimita a percepção complexa que pressupõe mundos entre mundos de 

conhecimentos e, percepções entre percepções do conhecimento.   

Por outro lado, mediação é também a nossa capacidade de significar o mundo, 

dando sentido à nossa existência humana na relação que se constrói com o mundo. O 

homem dá sentido ao mundo, criando outra realidade a partir do que observa do mundo: 

a cultura humana, que se constitui por uma mediação com o mundo. Mas a cultura 

humana se diversifica, porque o homem desenvolve outros artifícios mediativos, 

inclusive com a capacidade de prover a mediação da mediação, ou seja, as expressões 

culturais multifacetadas da cultura humana. De modo que se considerarmos que a 

cultura, que é mediação, constitui-se em produção simbólica; produção de cultura, por 

sua vez, que seria a ressimbolização desta produção, constitui-se em metamediação.    

Mas a teoria tradicional da mediação, muitas vezes, tem servido para nutrir a 

construção de realidades culturais enquanto pressupostos estruturalistas, ao reivindicar a 
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noção de conhecimentos perenes, essenciais e estabilizantes em relação ao contexto 

mediativo, na busca de uma compreensão absoluta do sentido cultural.    

Neste contexto, tendo em vista a dinamicidade da digitalização, a teoria dos meios 

digitais surge como modo perceptivo que acalenta elementos emergentes e gestores de 

novas (como atuais) propriedades permanentemente co-restruturadoras. Seguindo esta 

linha de raciocínio, a cibercultura (cultura dos meios digitais) justifica sua nomenclatura 

neológica por querer simbolizar, de modo idiossincrático, uma ruptura paradigmática no 

campo da produção cultural, em decorrência da incorporação massiva dos meios digitais 

no cotidiano social, com reflexos no campo pedagógico e na educação escolar. 

Ainda, dentro desta acepção, termos como nova realidade medial, medialidade, 

intermedialidade, mediatização, midiatização, remediação e remidiação correspondem a 

novos conceitos mediativos que os pensadores e filósofos da mídia digital desenvolvem 

na tentativa de acompanhar a dinamicidade peculiar do fenômeno digital e da sua 

cultura, contendo formas expressivas particulares. Por outro lado, tem-se em vista que 

tais itinerários interpretativos decorrem de certos pressupostos pós-estruturalistas, que 

concebem o conhecimento como um deslocamento contínuo, sujeito a inumeráveis 

turbulências perceptivas, por conta do caos informacional digitalizado e digitalizável.   

Deste modo, a teoria dos meios digitais reconfigura e remodela os preceitos 

mediativos, uma vez que tais meios redefinem continuamente suas ações e papéis no 

mundo do conhecimento. O que para o campo didático representa a necessidade de 

atualização de referenciais de apoio teórico-metodológico com vistas ao 

desenvolvimento de práticas pedagógicas dinâmicas, constantemente re-atualizáveis. 

Em certa medida, os estudos midiológicos enquanto estudos científicos da 

mediação têm despertado interesse crescente em pensadores e filósofos do fenômeno da 

mídia digital, entre os quais, destacam-se: Pierre Lévy, Derrick de Kerckhove, Frank 

Hartmann e Mike Sandbothe, entre outros. Seus objetivos são inventariar modos de 

olhar o fenômeno da digitalização em seus aspectos diferenciais de realidades 

interpretativas do mundo cultural. Não obstante, Assmann estende esta concepção 

midiológica dos meios digitais, para o universo da epistemologia e didática, levantando 

questões sobre novos modos de raciocínio e sensibilização que advém do uso destes 

meios no campo educacional. 
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Conforme acalentado no referencial teórico da pesquisa, a midiologia permite 

estabelecer a distinção entre meios, mídias e mediações, conceitos estes que 

desempenham papel significativo nas formas de representação do conhecimento em 

diversos suportes tecnológicos. O que leva em conta os meios expressivos particulares 

de cada mídia e, os fins éticos, estéticos e pedagógicos inerentes a cada forma particular 

enunciativa, condizente com o plano de mediações reverberáveis enquanto modos 

interpretativos e indagativos, circunscritos a tais meios expressivos, característicos a 

cada suporte midiático utilizado. O que permite, em certa medida, uma conexão entre 

valores culturais midiáticos e valores educacionais, numa proposição conceitual entre 

meios de expressões culturais e finalidades pedagógicas para o currículo da vida.  

Neste aspecto, a formação contemporânea de professores se intercala dentro da 

inter-relação entre os campos da Educação com a Comunicação, considerando-se, em 

termos midiológicos, a necessidade de uma mediação formativa voltada ao universo 

didático-pedagógico dos professores, no sentido de articular o campo do conhecimento 

específico (disciplinar e especialista) com o campo do conhecimento global 

(epistemológico, filosófico, estético, ético, poético). Tendo em vista, que esta concepção 

paradigmatológica possa auxiliar no provimento de elementos perceptivos dialógicos 

entre os saberes distintos que permeiam o campo da educação escolar, por conta de uma 

reflexão teórico-prática das múltiplas mediações presentes na construção destes saberes. 

Não obstante, as tecnologias de informação e comunicação (TIC), ou 

simplesmente, tecnologias digitais ou meios digitais, focam-se como meios que 

possibilitam a reinterpretação de outras realidades que redimensionam o pensamento 

humano, em detrimento de certos elementos característicos, como: a hipertextualidade, 

conectividade e transversalidade, como modos de organização e representação de 

interfaces entre meios expressivos do digital e conteúdos informacionais tecidos na 

esfera de um complexus midiático.  

De certo modo, é justamente a imagem do conhecimento como rede de múltiplas 

significações que faz com que os meios digitais se diferenciem paradigmaticamente de 

outros meios midiáticos, voltando-se novamente às questões apontadas pela 

hipertextualidade, conectividade e transversalidade no modo interpretativo do 

conhecimento digital.  
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Pó outro lado, a metáfora do conhecimento como teia, segundo a abordagem 

elucidativa de Burke, enuncia também esta imagem dos meios digitais como rede, 

principalmente quando ele reforça argumentativamente que a internet como grande rede 

do conhecimento espelha a imagem didática de conexões e teia, porque diz respeito a 

como o coletivo humano organiza o conhecimento virtualmente no tempo e espaço.  

Embora haja objeções intelectuais entre a similaridade destas imagens 

elucidativas, ao considerar que a metáfora da teia tem um ponto central de articulação 

enquanto a metáfora da rede expressa um nível de descentralização deste ponto, 

incluindo a ele outros pontos autônomos como feixes de relações elucidativas que se 

deslocam num emaranhado complexo. A teia do conhecimento também deve ser 

entendida como a teia geral da vida (metáfora biológica) ou do universo como teia de 

relações (metáfora física e cosmológica).    

A respeito disso, Hugo Assmann também contribui com suas elucidações sobre o 

conhecimento como rede. No glossário de Assmann (1998, p. 173), é possível encontrar 

no verbete rede também o significado de teia. Neste aspecto, ele levanta várias 

analogias biológicas (teia de aranha), tecnológicas (redes digitais) e cognitivas (redes 

neuronais). No entanto, para ele, o ápice da metáfora redial seria mesmo aquela que 

remete à própria teia da vida em geral, no que acresce consistência didática e 

epistemológica ao conceito de teia do conhecimento, cunhado por Burke. 

Por outro lado, complementando este contexto elucidativo, a abordagem das 

ciências cognitivas permite uma correlação conceitual entre as conexões do 

conhecimento, segundo apontamentos de Burke (1998), com as conexões sinápticas, 

uma vez que, para o pensador, as diferentes formas de expressão humanas estão 

vinculadas à característica de flexibilidade do cérebro humano.  

E a questão da inovação, em termos tecnocientíficos, perfaz o modo como o ser 

humano junta determinadas coisas de novas maneiras, em outras palavras, o pensamento 

inovador seria uma espécie de pensamento imaginativo baseado em modo não-linear de 

pensar, como o ato de flutuar casualmente, para frente e para trás, para cima e para 

baixo, sem limites espaciais.  

O que lembra, de certa maneira, o modo como opera a plasticidade neuronal do 

cérebro humano e os contextos emergentes e criativos, segundo a acepção de Assmann 
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(2000), relacionados à dimensão da hipertextualidade, transversalidade e conectividade 

nos meios digitais, em que a meta-rede internet compara-se a um grande cérebro e 

mente globais.    

  Em certa medida, os autores principais enfocados nesta pesquisa contribuíram, 

segundo o olhar do pesquisador, para a visão de que o campo da educação e da didática 

não pode ser visto sem a dimensão epistemológica, filosófica e poética que justifique 

seus meios e finalidades sociais, de modo que o fazer didático venha a se espelhar 

também no fazer poético e filosófico, que são modos, por excelência de interpretação de 

realidades do mundo.    

Neste contexto, isto também nos leva a reflexão intensa do real sentido, finalidade 

e intencionalidade do saber em nossas vidas, tendo em vista que o processo de saber não 

se exaure, podendo-se revigorar à medida que adquirimos experiência e vivência sobre 

certos questões de ordem material e abstrata do mundo do conhecimento. Grande parte 

dos autores elencados nesta pesquisa, compreende que o saber deveria ser transformador 

de posturas de vida, de um modo a nos despertar o sentimento de alteridade, de 

reconhecimento do outro, sem querer necessariamente dominá-lo, ao se empregar o 

saber para oprimir, ao invés de para libertar.  

Assim, como também para sermos capazes de abrirmos nossos campos de 

sentidos para outros mundos sensórios, em que a lógica racionalista não impere em 

demasia sobre a sensibilidade humana singular, que transfigura as realidades 

habitualmente objetivadas, mostrando que, entre os modos de olhar, ouvir e sentir, 

existem possibilidades infinitas de transfiguração humana. É disto também que trata a 

epistemologia da leitura. E os autores agenciados para sustentar o aporte teórico-prático 

desta pesquisa, em certo aspecto, corroboram entre si dentro desta perspectiva de 

valores humanos, no contexto de inserção das tecnologias digitais no meio social e no 

espaço pedagógico.  Deste modo, continuamos a aprender e a ensinar, mas muitas vezes 

sem o sentido de sua função humanística claramente definida como parâmetro 

pedagógico norteador de estratégias educacionais. 

A noção de midiohermenêutica, cunhada aqui neste trabalho, teve o caráter de 

mostrar que a teoria da mediação é também uma teoria explicativa do senso de 

humanidade, uma vez que uma das características humanas que explica o homem como 
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homem e, como ser dotado de humanidade e, ainda, como ser predestinado à 

humanização, pela cultura (mediação) é o fato de ser um homo-hermeneuticus. Sendo 

que a teoria dos meios digitais complexifica este princípio mediativo, ao considerar o 

ser humano já como homo-hermeneuticus mediaticus, ou seja, imerso em contínuos 

ambientes de mediações tecnológicas a serem contextualizados e interpretados para fins 

didático-pedagógicos.  

Em certo aspecto, a midiohermenêutica, assim, como o conceito de homo-

hermeneuticus mediaticus assinala outra virada interpretativa do pensamento 

hermenêutico, a do contexto emergente da pós-hermenêutica, enquanto modo de se 

contrapor radicalmente às visões fechadas, fragmentárias, bipolares, estruturalistas e 

disciplinares do conhecimento, que delimitam e fronteirizam nosso campo de saber, ao 

mesmo tempo em que o reconhece como único modo de compreensão da realidade, sem 

aceitar visões concorrentes e diferenciáveis. Mas a midiohermenêutica assinala também 

a necessidade de uma nova midioepistéme na tentativa de nos lançarmos a um 

movimento contínuo de pensar sobre o pensar do saber, tendo como questão básica se o 

saber é ou não um risco e, um desafio no jogo de interpretações incessantes. 

Dadas estas considerações, finalmente, argumenta-se que o campo prospectivo 

que guiou na busca dos referenciais de apoio a este trabalho propiciou inúmeras 

dificuldades a serem enfrentadas no campo conceitual, na articulação das idéias e dos 

propósitos desejáveis por compreenderem dimensões interpretativas complexas. No 

entanto, ao final de sua realização fica o sentimento de obtenção de significativa 

maturação intelectual para o prosseguimento da atividade como pesquisador. 

Sendo que o contato com pesquisadores brasileiros e estrangeiros, assim como 

com professores em diversos estágios de formação, propiciou um nível de realização da 

pesquisa, o qual trouxe um outro nível de compreensão da realidade pedagógica e 

científica no contexto brasileiro e internacional.  

 De modo que esta pesquisa não pretende, naturalmente, de modo algum, esgotar 

alguns dos assuntos relevantes aqui singelamente explorados. Mas sim, se propor a 

significar uma centelha indagativa que auxilie em outros campos frutíferos no 

prosseguimento de pesquisas correlativas à temática aqui primariamente enunciada.    
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Pessoal, neste fórum a proposta é discutirmos diferentes concepções de mediações a partir da 
interpretação de vários pensadores. Comecemos por discutir então o conceito de mediação. O que vocês 
entendem por mediação? E como o professor pode usufruir desta concepção em termos pedagógicos? 

Paulo Quadros. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tópico Autor Comentários Última mensagem 

Mediações e processo interpretativo 
 
Paulo Quadros 30 

Stela Piconez 
Thu, 31 May 2007, 17:49 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Tuesday, 15 May 2007, 16:59 

  

Pessoal, como podemos caracterizar a mediação enquanto processo interpretativo do 
conhecimento? 

Paulo Quadros. 

Editar | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Fernanda da Costa de Paula - Tuesday, 15 May 2007, 17:14 

  

A mediação exerce papel central na construção do conhecimento (e interpretaçaõ da realidade) 
uma vez que não há sujeito e objeto sem um agente intermediário (mediador). A linguagem é a 
mediadora por excelência, permitindo inclusive uma mediação interna no indivíduo (na ordenação 
de seus pensamentos, em que ordena saberes prévios com saberes novos). 

Dentro do contexto de mediação, a utilização de informática e outras tecnologias na educação 
podem ser entendidas com novas ferramentas para mediação do conhecimento.  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Andressa Christina Trevizan - Tuesday, 15 May 2007, 17:20 

  

De acordo com a exposição do Paulo na aula, é possível conceituar a mediação como um processo 
dialógico. A própria linguagem, o pensamento e a cultura são processos mediativos. O computador 
tem uma grande capacidade de tornar o conhecimento mais socializável. No entanto, o 
computador, diante dessa conceituação de mediação, não pode assim ser denominado, pois ele é 
um mecanismo criado pelo homem, ele não tem, por si só, essa capacidade dialógica, ele depende 
de alguém para torná-lo dialógico. Será, então, que nesse contexto, ao invés de ser chamado de 
mediador, o computador não poderia ser chamado de "ferramenta do processo mediativo"?  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Magda Rodrigues dos Santos Silva - Tuesday, 15 May 2007, 21:47 

  

Acredito que o computador pode ser sim considerado como uma ferramenta do processo mediativo 
pois, ele realiza a ponte entre o usuário interessado e os conhecimentos disponibilizados no 
ambiente virtual.  

Quanto a questão pedagógica creio que são inúmeras as possibilidades que os professores tem de 
utilizar a concepção mediadora em seu dia a dia. Podemos citar, por exemplo, o fato do processo 
de ensino/aprendizagem poder ser realizado sem que professores e alunos estejam presentes em um 
mesmo ambiente físico, dentre muitas outras possibilidades.   
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Carla da Costa Guimarães - Wednesday, 16 May 2007, 09:41 

  
O computador pode ser uma boa ferramenta de mediação entre o aprendiz e a construção do 
conhecimento e de novos saberes. Deve-se apenas cuidar para que a proposta de trabalho pedógico 
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envolvendo o seu uso não seja apenas uma outra maneira de empregar o modelo tradicional de 
ensino com aulas expositivas disfarçadas. A vídeo-conferência em que o professor expõe a aula de 
forma idêntica àquela da sala de aula não deixa de ser uma aula presencial com professor e aluno 
fora da sala de aula.  
O computador costuma ser empregado como um mau mediador entre o conhecimento e o aluno. 
Tem professores, por exemplo, que disponibilizam em seu sites da internet listas de exercícios 
escaneadas, às mesmas que ele aplicaria em aula tradicional. Esse procedimento evidencia o 
modelo tradicional da transmissão de conhecimento e repetição. Tanto é que, quando são 
estabelecidos fóruns de discussão sobre o tema, ao invés dos alunos se aprofundarem na 
compreensão do tema, eles apenas evidenciam a necessidade de encontrar com o professor 
fisicamente para solucionar suas dúvidas na repetição do método.  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Wednesday, 16 May 2007, 22:00 

  

Muito bem, Fernanda, veja como ao interpretar mais adequadamente um conceito, a gente 
consegue se apropriar dele com mais clareza, entendendo sua dimensão no campo pedagógico.  

O conceito de mediação é muito complexo. Não dá para simplicá-lo por apenas um punhado de 
idéias e conceitos restritos. Cada área de conhecimento compreende a idéia de mediação de uma 
forma específica. Temos de entender mediação sob um aspecto mais global, para depois sim 
compreender suas ramificações interpretativas em cada área de conhecimento.  

Creio que isto facilitaria em muito toda a atividade pedagógico do professor em várias áreas de 
conhecimentos. 

Paulo Quadros. 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Wednesday, 16 May 2007, 22:36 

  

Muito bem Andressa, vejo que você compreende como muitas vezes se usa o termo mediação 
inadequadamente. E claro que isto se reflete também em nossas indagações pedagógicas. 
 
Mediação é uma das formas de se destinguir a natureza humana da natureza de outros seres vivos. 
O homem já foi chamado de homo faber, ou seja, um ser que produz ferramentas. Mas os animais 
também produzem ferramentas. Contudo, só o homem é capaz de definir aos objetos e coisas 
outros significados mais complexos, simbólicos, metafóricos. Para o pensador americano Jacob 
Bronowski, os animais também criam artefatos, mas só o homem é que capaz de atribuir a eles 
outros papéis mais sutis.  
 
É justamente o que a arte faz. Ela transforma os significados das coisas o tempo todo, dando a elas 
um significado poético, por exemplo. É como dizer: o coração é a morada do meu ser, ou o amor é 
o alimento da vida. Veja como transformamos determinadas coisas por meio da linguagem filtrada 
pelo nosso sentimento humano.  
 
O filósofo Jean Baudrillard já disse: "máquinas só reproduzem máquinas". O que ele quer dizer 
com esta provocação? Que simplesmente as máquinas assim como o computador não tem sentido 
próprio sem a intervenção do seu criador e recriador. É o ser humano que dá sentido próprio àquilo 
que ele cria.  
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Wednesday, 16 May 2007, 22:46 

  

Sim, Magda, o computador pode ser uma notável tecnologia para fins educacionais. A questão é 
como pensarmos nas suas diversas potencialidades pedagógicas. A mediação é chave nesta tarefa 
interpretativa. 
 
Como educar com o uso do computador? O que ensinar e com quais objetivos? Quais os 
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procedimentos a serem empregados? É possível ensinarmos valores por meio do computador, da 
internet etc? 
 
Veja como o professor possui inúmeros desafios na articulação de estratégias, conteúdos e mídias. 
Tudo isto requer um processo mediativo. Podemos pensar em mediação de um modo mais global, 
ou de um modo mais específico. A intervenção do professor é uma mediação pedagógica, que 
exige uma série de reflexões atentas às mundanças desencadeadas pelas tecnologias. Mas o 
processo reflexivo, interpretativo do professor e do aluno também é um processo mediativo. O 
processo de construção do conhecimento é por assim dizer um processo mediativo, que requer 
muito esforço interpretativo. 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Wednesday, 16 May 2007, 22:58 

  

Muito bem, Carla. 
 
Quando nos referimos ao uso do computador como um elemento que potencializa o processo de 
construção do conhecimento do aluno, na verdade, estamos falando em mediação tecnológica.  
 
É preciso distinguir entre uma concepção mais humanística do que é processo mediativo, de uma 
concepção mais tecnicista ou tecnológica. Conforme já salientei, para alguns pensadores, o 
computador não tem a capacidade autônoma de mediar, pois ele é uma máquina programada para 
desenvolver funções predefinidas.  
 
Quem modifica, altera o seu uso é o ser humano, conforme ele é capaz de identificar novas 
possibilidades de uso e outras estratégias de aprimoramento tecnológico.  
 
O pensador canadense Marshall McLuhan tem uma frase supreendente a este aspecto: "O homem 
inventa as ferramentas, e as ferramentas reinventam o homem". Este pensador é um dos teóricos-
chave para se entender mediação, um dos seus principais fundamentadores no campo da 
comunicação.  
 
Neste aspecto, veja como mediação adquire outra conotação: de extensão de sentidos e usos. Para 
Mcluhan, os meios tecnológicos estendem os sentidos humanos, tornando os cada vez mais 
apurados. O rádio estende o sentido do ouvido, a televisão do olho e do ouvido, conjugados. A 
internet, já estende uma série de sentidos, pois é uma mídia convergente. 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Stela Piconez - Thursday, 17 May 2007, 18:36 

  

Olá Fernanda e demais alunos, 

Conforme as explanações do Paulo em aula, veja a relevância das contribuições de 

Vygostky. Ele enfatiza o papel da mediação semiótica, especialmente da linguagem, na realização 

da internalização da atividade formadora de conceitos e que você destaca muito bem. Por isso, ele 

ressalta o papel do professor como mediador na condução do desenvolvimento da aprendizagem, e 

que a zona de desenvolvimento proximal potencializa a mediação por meio da atividade 

colaborativa. 

 Outro ponto interessante e muito fértil na formação do professor passa pelo conceito de 
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que a mediação permite ao indivíduo ser capaz de transformar a atividade externa em atividade 

interna, e portanto, em compreensão. A internalização permite um alto grau de refinamento 

conceitual que advém da transferência do plano social (interacional) para o plano individual 

(interno). Se compreendemos o que ele afirma, veja como a instrução (rejeitada por muitos 

teóricos e confundida como escola tradicional) está realmente no cerne da aprendizagem, a qual 

desempenha papel fundamental no desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

Stela 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Stela Piconez - Thursday, 17 May 2007, 18:49 

  

Olá Andressa e demais colegas, 

tentadora sua questão. Muito bem colocado pelo Paulo o conceito de mediação relacionado com a 
dimensão dialógica no contexto desta disciplina que trata de questões sobre EaD e de que forma a 
aprendizagem pode ser processada com o apoio do computadori.  

O que há de novo, me parece, é que este suporte tecnológico institui novas possibilidades da 

linguagem de signos. Contribui para a transição de um mundo compartimentado para um mundo 

de conexões multirreferencias apoiadas por relações hipertextuais.  Em outras palavras, o uso do 

computador (na verdade, da web) pode implicar conseqüentemente em um grau maior de 

consciência individual e coletiva acerca das relações entre conceitos e fatos da vida e do mundo.   

Daí a relevância  dos conceitos de inter e transdisciplinaridade, transversalidade como estratégias 

metodológias a serem chamadas pelos professores na organização do trabalho pedagógico. Qual é 

o masior sonho de um professor ou de um pedagogo do que a construção de conhecimentos e a re-

construção sob  aperspectiva de novas leituras e relações? 

É muito importante considerar o que Paulo afirma em seu texto inspirado pelas idéias de 

Pierre Lévy de que  o computador é um instrumento de atuação intensa como meio potencializador 

da informação. Na tela informática o aluno é confrontado com uma nova plasticidade do texto ou 

da imagem, podendo criar novos caminhos e entendimentos de qualquer  área de conhecimento. 

Stela 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Stela Piconez - Thursday, 17 May 2007, 18:55 

  

Olá Magda e demais colegas, 

que legal! Estou adorando este debate! Vocês estão sensibilizadas (graças a intervenção do Paulo 
com  o tema proposto) em relação à dimensão pedagógica que tais reflexões sugerem. Se é 
verdadeira a idéia de que a reserva informacional dada pela natureza do hipertexto reproduz um 
outro grau de contextualização de conteúdo e forma, o computador (a web) proporciona um 
movimento "fractal"articulado que nutre potencialmente as infinitas possibilidades para 
composição de novos significados. E não é este o sonho de todo educador? Desejar que nossos 
alunos façam diferentes leituras na compreensão de um dado conhecimento? 

Stela 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Kedma Parise - Thursday, 17 May 2007, 23:14 

  

Paulo,  
Ao ler a frase de Marshall McLuhan eu me lembrei da aula, quando você comentava do 
“negativismo” de alguns autores quanto ao relacionamento do homem com a tecnologia. 
Você mencionou que hoje as pessoas estão desenvolvendo doenças como o stress pelo 
excesso de informações entre outras. Pois bem, se “as ferramentas reinventam o homem”, eu 
fico pensando: que novo homem é esse que está sendo formado na era das TIC? Em que 
medida o professor pode ou deve conduzir esse processo? 
Kedma 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Kedma Parise - Thursday, 17 May 2007, 23:53 

  

No dia a dia o professor deve se ocupar do fenômeno da instrução (entendida como ensino 
intencional) que, em última análise, é o que determina seu sucesso profissional. Sabendo então que 
a linguagem é o mediador por excelência da relação entre o sujeito e o objeto a ser conhecido, o 
sucesso do professor poderia ser alcançado estimulando-se os alunos a falarem, para através do uso 
da linguagem fazerem as conexões necessárias e apreenderem os conceitos. Desse modo a idéia de 
mediação mudaria a dinâmica da sala de aula tradicional, na qual valoriza-se o silêncio para que o 
professor “entregue” o conhecimento. 

Kedma 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 18 May 2007, 00:29 

  

Bem, Kedma, na verdade, o que tem sido caracterizado como "negativismo" ou "niilismo" por 
alguns leitores críticos destes pensadores que eu mencionei, é na verdade, uma espécie de 
densidade crítica, apuramento crítico, exercício do pensamento crítico, sem fronteiras.  
 
Lembre-se de que a crítica é um elemento importante da democracia. Então ser intensamente 
crítico é, de certa forma, favorecer o exercício democrático e emancipatório das manifestações de 
cada um, da liberdade de expressão individual. 
 
Neste contexto, negar a criticidade (negatividade) é negar também o sentido democrático.  
 
Tais autores são críticos da tecnologia porque são muitas vezes a favor da humanidade, da 
humanização do homem. Eles não negam a tecnologia em si, eles negam uma tecnologia sem 
humanização. E para haver humanização é preciso haver intervenção humana. Quanto mais houver 
intervenção humana, mais a tecnologia poderá se humanizar. Isto aponta para um uso cada vez 
mais coletivizante e democrático das tecnologias, cujo fim deve ser a emancipação humana. E o 
exercício do pensamento crítico sem dúvida contribui para tal emancipação. 
 
Consegue captar o que eu quero dizer? Por isso, o desenvolvimento da reflexão crítica e da 
consciência histórica tem tanta importância hoje em dia.  
 
O que tais autores temem é a perda da consciência crítica, do pensamento crítico. Vivemos 
atualmente um mundo repleto de imagens. Será que somos capazes de interpretá-las o tempo todo? 
Todos estes signos que vem da televisão, da internet, do celular, do computador, dos outdoors, dos 
videoclipes etc etc? 
 
Veja quanta responsabilidade o professor terá de assumir daqui para frente. Por isso, hoje em dia, 
talvez, devemos começar a pensar cada vez mais em enfoques metodológicos mais sincréticos ou 
plurimetodológicos de apoio ao ensino e aprendizagem. Creio que um método só não dará conta de 
tanta complexidade de tarefas pedagógicas. 
 
Paulo Quadros. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 18 May 2007, 00:43 

  

Bem, Kedma, aí é que está o cerne da questão. Muitas vezes se fala de mediação, mas se diz que o 
professor ou a tecnologia é o elemento mediador.  
 
Mas mediação é um elemento da natureza humana, conforme tenho ressaltado. Então todos nós 
exercemos papéis mediadores, pois refletimos a todo o momento sobre determinada coisa. Às 
vezes, empregamos a linguagem oral ou escrita para expressar nossos pensamentos ou 
sentimentos. Nosso pensamento e sentimento já são por si só mediações de alguma realidade 
experimentada, sentida, vivenciada. Então porque negar esta capacidade autônoma de cada ser 
humano? 
 
Penso que esta é a chave para pensarmos em um caminho pedagógico novo.  
 
Cuidado com a expressão sujeito e objeto no que se refere à mediação. Pois, para alguns só existe 
mediação entre indivíduos. A captação dos significados dos objetos, na verdade, seria um processo 
internalizado pela cultura. É quando você começa por exemplo a refletir com suas próprias idéias e 
julgamentos. O pensamento filosófico opera deste modo, por exemplo. Mediação se for um 
processo intensamente internalizado pode ser também compreendida como um processo 
meditativo. Para o filósofo francês Pierre Lévy, a mediação é meditação, num sentido mais 
profundo. É a capacidade de alguém dialogar consigo próprio: com suas idéias, pensamentos e 
sentimentos. 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Kedma Parise - Friday, 18 May 2007, 07:37 

  

Com certeza a reflexão crítica desses autores é fundamental para os nossos dias. Sempre é tempo 
de ressaltar a primazia do ser humano! Todas as coisas inventadas devem reinventar um homem 
melhor e mais eficiente e não um homem“doente”.  
Quanta responsabilidade do professor! Penso que nesse ponto as metodologias são colocadas em 
xeque, e realmente é preciso desenvolver outros caminhos... 
Kedma 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Kedma Parise - Friday, 18 May 2007, 07:42 

  

É verdade, na aula isso foi muito falado e também no fórum todos destacaram o caráter dialógico 
da mediação! Se admitirmos mediação entre sujeito e objeto temos que concordar que no ensino a 
distância mais recente o computador seria o grande mediador... sendo que não é possível dialogar 
com a máquina. Talvez melhor seria dizer que o sujeito dialoga continuamente consigo mesmo ou 
com outros sobre a realidade e esse processo é sempre mediado.  

Gostei da idéia do Lévy de meditação. Acho que agora estou compreendendo o conceito de 
mediação de forma mais ampla. 

Kedma  
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Carla da Costa Guimarães - Friday, 18 May 2007, 15:32 

  

Kedma, seu questionamento sobre "que novo homem é esse que está sendo formado na era das 
TIC" é interessante. Vejo que nesta era tecnológica em que vivemos, o novo homem deve estar 
pronto para participar de um novo mundo, que é o mundo digital. Nesses tempos, a função do 
computador é cuidar das tarefas mecâncias enquanto que, o novo homem deve ter capacidade de 
ter novas idéias, ser expansivo e criativo, deve conseguir viver em um mundo expansivo, sem 
fronteiras físicas, interconectado, globalizado e em contínua evolução. E tudo isso tem que ser 
realizado sem stress...  
Mas, aí surge outra questão, será que a escola está conseguindo fabricar este novo tipo de homem 
que o mundo de hoje exige?  
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Carla  
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Carla da Costa Guimarães - Friday, 18 May 2007, 16:01 

  

Paulo, quando você fala "mediação adquire outra conotação: de extensão de sentidos e usos", o que 
você quer dizer é que o mediador tem poder de influenciar, modificar, moldar o aprendiz? Se sim, 
como pode a internet ser uma mídia convergente? Em que sentido, pode ser isso?  
 
abraços, 
Carla 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 18 May 2007, 18:04 

  

Isto mesmo Kedma, devemos ter em mente hoje em dia que "pensar" é um sentido de viver, e 
pensar intensamente, criticamente, significa perceber que nossos processos cognitivos (mentais) 
são indissociáveis do nosso processo biológico vital. O corpo e a mente humana é uma grande 
metáfora para a teia da vida em geral.  
 
A função do cérebro humano é aprender. Aprender coisas novas, ampliar nosso referencial crítico 
e poder de imaginação, já se sabe, conduz à criação de novas sinapses cerebrais, ou seja, novas 
conexões neuronais. O grau destas conexões neuronais é que amplia nossa capacidade perceptiva. 
 
Já há estudos a respeito de que a inter e trans(disciplinaridade) favorecer o surgimento de novas 
conexões cerebrais. Ou seja, potencializam, ampliam, estendem nossa capacidade perceptiva. 
 
Uma mente saudável é, de certa forma, aquela que também consegue estabelecer inúmeras 
sinapses, o que facilita a compreensão e abstração de muitos conhecimentos cotidianos. O filósofo 
francês Edgar Morin chamou a isto de "ecologia do conhecimento". Ou seja, um paradigma 
ecológico aplicado ao campo da cognição humana. 
 
Veja que em nenhum momento falei de mediação, mas empreguei o processo mediativo o tempo 
todo: refletindo, interpretando, tentando aproximar minha percepção ao máximo da sua, para me 
fazer ser compreendido.  
 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 18 May 2007, 20:39 

  

Boa pergunta Carla. Para compreendermos mediação, precisaríamos estudar mais a fundo processo 
comunicativo. A mediação é um conceito chave dentro dos estudos da comunicação. Há, portanto, 
uma série de teóricos da comunicação que formulam todo um arcabouço teórico acerca do que é 
mediação na comunicação. Marshall McLuhan é um deles.  
 
É interessante verificarmos como tem crescido muito a inter-relação entre Comunicação e 
Educação. Esta é uma das áreas mais promissoras, pois ainda carece de fundamentação teórico-
prática.  
 
Meu trabalho explora um campo teórico da Comunicação denominado de "estudos midiológicos". 
O que são estudos midiológicos? É a tentativa de se criar um campo de reflexão teórica das 
mediações. O filósofo Régis Debray é o pensador que fundamentou este campo de estudos de um 
modo autônomo. Pierre Lévy, outro filósofo francês, que explora muito as questões da 
digitalização, internet etc, segue seus passos. Veja como a mediação se torna importante para se 
compreender o que Pierre Lévy quer dizer, por exemplo. Mas também para se compreender o 
pensamento de diversos filósofos antigos e contemporâneos. 
 
Quando falo de extensão dos sentidos, estou me reportando a McLuhan, quando ele quer dizer que 
os meios tecnológicos expandem o sentidos humanos: o sentido de ouvir, ver, andar, o tato, o 
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paladar etc etc.  
 
Veja o que estamos fazendo por exemplo. Estamos de certa forma conversando um com o outro. 
Mas eu estou falando da minha casa, ou melhor dizendo, estou digitando da minha casa. Você está 
em outro lugar. Não precisamos nos encontrar para nos comunicarmos. Também não precisamos 
usar a voz para efetivar a comunicação. Nem precisamos de papel para que cada um receba a 
mensagem um do outro. O computador faz tudo convergir num único canal de comunicação. 
 
Poderíamos utilizar outros recursos a distância: skype, chat, MSN, e-mail, telefone, carta, celular. 
Enfim cada uma destas tecnologias nos provém sentidos humanos que podem ser empregados e 
estendidos. Eu não preciso gritar para você ouvir minha voz, lá do outro lado do mundo, pois eu 
tenho uma tecnologia que faz com que minha voz te alcance em qualquer lugar, além do que a 
capacidade vocal normal consegue emitir, aos gritos e berros. Entendeu o que eu quero dizer com 
extensão dos sentidos? Espero que sim. É por aí. Comece a ver o mundo e o uso das tecnologias de 
um modo diferente... Você vai descobrir coisas espantosas! 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 18 May 2007, 21:04 

  

Muito bem, Carla. É bom que vocês interajam uns com os outros. Afinal de contas, todos nós 
temos nossos referenciais culturais. E em um espaço como este, torna-se muito importante 
empregá-los. 
 
Veja Carla, você está sem saber referenciando o pensamento de um dos epistemólogos brasileiros 
da didática: Hugo Assmann. Assmann diz que a hipertextualidade é a nossa grande chance do 
estudo criativo, porque ela requer uma nova postura epistemológica. Já que munda completamente 
a nossa relação com o conhecimento da realidade. Trata-se de um sentido novo para a libertação e 
a explosão do pensamento criativo, nas palavras dele.  
 
Afinal de contas, quem é o mesmo depois de ter contato efetivo com o computador e a internet? 
Estamos testando nossa capacidade biológica evolutiva. Para Pierre Lévy, a biologia evolui mais 
rápido do que a cultura. Ou seja, estamos nos transformando, sem dúvida, mas demandamos algum 
tempo ainda para percebermos de que modo tais mudanças repercutem em nossas vidas, em nossas 
relações sociais, em nossa relação com o conhecimento humano.  
 
Alguns autores mais futurologistas já proclamam: a era do homem simbiótico, do pós-humano. São 
teorias comunicacionais muito interessantes e audaciosas. Procuram compreender este novo 
homem, que é uma mistura de próteses tecnológicas, capazes de expandir os limites dos sentidos 
humanos. 
 
Não falei de mediação, mas empreguei o tempo todo processos mediativos. Utilizei imagens que 
pudessem fazer você compreender melhor este tal novo ser humano em construção. Inclusive com 
um sabor excitante de ficção científica cada vez mais próxima da nossa realidade cotidiana.  
 
Paulo Quadros.  
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Magna Gois de Almeida - Sunday, 20 May 2007, 17:07 

  

Olá, Paulo.  

Não pude participar da última aula, mas achei interessante a questão levantada sobre a mediação e 
o processo interpretativo. 

Eu acredito, que a mediação focada no conhecimento é fundamental para o processo interpretativo. 
Pois, quando a mediação ocorre sem uma base estrutural, a ação pode se tornar um fracasso. Teoria 
e prática tem que estar sempre 'alimentadas' - a mediação é significativa quando ambas estão no 
mesmo nível e caracterizar essa ação é estar ligada na concepção de mundo, da realidade que se 
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encontra o ato de mediar. 

O que você acha? 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Fernanda da Costa de Paula - Sunday, 20 May 2007, 21:59 

  

Penso que a questão não é se a escola está conseguindo fabricar este tipo de 
homem, mas se ela está conseguindo incorporar em sua estrutura e em sua razão de ser este tipo de 
homem, porque na prática ele já está sendo "fabricado" pela sociedade, especialmente através da 
mídia. 
Os jovens hoje dominam as tecnologias com tamanha facilidade e naturalidade que 
muitos professores ficam assustados, e acabam banindo o recurso em suas aulas, 
por não saberem como utilizar a teconologia a seu favor (foi isso que constatei na escola em que 
estou fazendo estágio. Ex: um professor não deixa os alunos entregarem os trabalhos digitados 
porque é mais fácil de copiarem uns dos outros).  
Como foi falado no fórum, a revisão das várias teorias de didática será fundamental 
para incorporar a tecnologia na escola, por que ela inevitavelmente colocará (e está colocando) os 
padrões viciados de trabalho do professor em cheque. 
Será que o professor está preparado para trabalhar com mediação de maneira geral, com ou sem 
computador? 
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Re: Mediações e processo interpretativo 
por Michelle Camarotto - Tuesday, 22 May 2007, 15:48 

  

Acredito que a mediação deva estar rodeada pela consciência crítica e histórica, trazendo aos 
alunos informações pertinentes para que eles possam também ter a capacidade de construir as 
próprias críticas, necessidade primordial da educação nos dias de hoje: desenvolver a capacidade 
crítica dos educandos. 

Em todo esse debate ficou clara a necessidade da mediação para a prática pedagógica, tanto no 
ensino a distânica quanto no presencial, contribuindo para a diminuição da evasão e para aumentar 
a motivação do aluno.  

É aí que vemos, novamente, a importância do tutor no EaD. Suas mediações são de enorme valia 
para que o estudante consiga, de forma proveitosa, seguir seus estudos, sem perder essa motivação 
e correr o risco de abandonar o curso. 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Tuesday, 22 May 2007, 16:18 

  

Sim, Michele, eu diria que consciência crítica e histórica possibilitam um desenvolvimento 
humano mais consciente e crítico da realidade.  
 
Neste aspecto a mediação realizada a partir de tais elementos, pode ser muito mais adequada à 
formação educacional. Pois, estamos criando as condições para a existência de seres autônomos 
em sua percepção da realidade, sem desconhecimento, sem distorção, sem ingenuidade e 
manipulação pelos discursos dos outros. 
 
 
A consciência histórica pressupõe a sua consciência como sujeito histórico. Cada indíviduo tem a 
sua própria marca de historicidade: sua vida, seu trajeto profissional, suas vitórias e derrotas, 
esperanças e desilusões. Mas está história individual que é complexa deve se articular à história de 
outras vidas, de outros locais e momentos. Neste sentido, estamos falando de uma consciência 
histórica individual e coletiva, ao mesmo tempo. 
 
Para o filósofo Morin, em consonância com o pensamento de outros pensadores contemporâneos, o 
sentido de coletivo nos livra do medo da morte, porque nos dá um sentido de pertencimento a algo 
maior do que a nossa individualidade: pertencer à espécie humana. Isto dá um sentido de 
responsabilidade pelo futuro da sobrevivência da humanidade. E também nos torna mais humanos, 
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mais civilizados. Este sentido de pertencimento. 
 
Paulo Freire fala muito deste sentido de pertencimento como algo mágico na prática pedagógica. 
Este sentido de pertencimento determina também como o respeito mútuo é chave em qualquer 
princípio educativo.  
 
Edgar Morin está falando de um respeito que se estende a toda a humanidade e à vida em geral. 
Para mim, este é o ápice de nosso processo mediativo. Quando conseguimos chegar a este nível de 
consciência crítica e histórica para a visão de um mundo que deve ser mais igualitário, justo, 
solidário, democrático etc. 
 
Paulo Quadros.  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Rosanna Bendinelli - Wednesday, 30 May 2007, 09:46 

  

Somos sujeitos da linguagem e a forma de linguagem tem se modificado ao longo das últimas 
décadas com o advento da Internet, surgindo uma nova forma de aprendizagem, comunicação, de 
exploração, diria até de tempo e espaço.  

Utilizando-me das palavras do Paulo “ O filósofo Jean Baudrillard já disse: ‘máquinas só 
reproduzem máquinas’. O que ele quer dizer com esta provocação? Que simplesmente as máquinas 
assim como o computador não tem sentido próprio sem a intervenção do seu criador e recriador.” 
percebo que o professor é um mediador entre o aluno e estas ferramentas que trazem consigo uma 
nova forma de aprendizado.  

Lembro da Prfª Stela sempre nos falando que o que importa não é que o aluno “copiou e colou” 
aquela informação que encontrou através de uma pesquisa na Internet, mas o que fez esse aluno 
escolher “aquela” página específica. Acredito que a mediação esteja também neste plano, de dar 
ferramentas ao aluno para que possa ter um pensamento crítico frente as informações que lhes são 
reveladas na Internet. Não é mais um livro didático, mas uma rede de informações relacionadas 
através de infinitos hipertextos e que nem sempre traz a informações satisfatória ou correta.  

Ter um pensamento crítico sempre foi primordial e muito pouco desenvolvido nos alunos. Vejo 
essa necessidade mais forte hoje. Este senso crítico apoiará o aluno a interpretar, refletir e ser 
capaz de concordar ou não com aquela informação e ter o poder nas mãos de buscar uma nova que 
lhe satisfaça.  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Carla da Costa Guimarães - Wednesday, 30 May 2007, 18:12 

  

Paulo, 
em geral o professor deseja que seus alunos aprendam aquilo que ele está ensinando e que 
realmente adquiram um saber sobre aquilo. Já concluimos que a formação do conhecimento pelos 
alunos não corresponde a “transmissão” (mesmo que de forma competente) de conteúdo. Vimos 
que o professor entra como mediador (nem sempre imparcial!) que, auxilia o aluno a construir, em 
conjunto, o conhecimento. E esse processo só tem sucesso quando o aluno identifica o novo 
conhecimento com sua realidade próxima.  
 
Nesse processo de aprendizagem podemos empregar tecnologias modernas como a internet para 
que o aluno esteja em contato direto com o conhecimento. Entretanto, no mundo da internet o 
aluno está livre para adquirir milhares de informações, que não as que o professor deseja que ele 
acesse naquele exato momento... Isso requer uma primeira mudança, não? O professor deve estar 
preparado para essa situação. Ele deve adotar uma metodologia participante, que incentive a 
reflexão e o pensamento crítico dos alunos e que o direcione para o caminho que ele deseja mesmo 
que para isso o aluno visite inúmeros sites. O professor deve ter em mente que embarcar no mundo 
tecnológico não significa apenas modificar a estrutura curricular da escola, informatizando apenas 
o processo tradicionais que já existe, ou seja, ele deve modificar a sua própria ``cabeça'' primeiro, 
seu jeito de pensar. 
Desse ponto de vista, eu posso pensar então, que a mediação transforma um contexto adversarial 
em colaborativo? Ou seja, o professor não tem que forçar o aluno a visitar somente as páginas da 
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internet que ele quer, mas levá-lo a adquirir saberes diversos sobre o tema relacionando-o sempre e 
previamente com sua realidade, de forma que o conhecimento quando adquirido se sedimente.  
Vejo que para que estas mudanças aconteçam é necessário ter novos processos e métodos para o 
trabalho pedagógico, não? Eu, como professora, vejo que a mediação pedagógica deveria ser a 
apresentação do tema através de um estudo de caso ou de uma situação-problema em que os alunos 
deveriam superar, recorrendo à internet para coleta de dados, informações e estabelecendo 
conexões pessoais com os colegas através de discussões entre todos - com o professor e com a 
realidade - o que contribuiria para a compreensão dos conteúdos. Como então, avaliar esse novo 
aluno?  
 
abraços, 
Carla 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Stela Piconez - Thursday, 31 May 2007, 08:32 

  

Carla! Que maravilha! Seu entendimento da mediação pedagógica se concretiza pelas idéias 
expressadas. 

Uma nova pedagogia de rede de interações compartilhadas colaborativamente precisa ser 
fundamentada. Voc~e prevê como professora que, por exemplo, a resolução de problemas 
próximos da realidade do  aluno seja uma boa estratégia para que o aluno construa aprendizagens 
com significado. mas verifica também que a escola tem um papel importante nesta construção. E é 
aí que o professor é rlevante, quando cria oportunidades de ação para que o aluno veja um mesmo 
problema através de diferentes leituras permitidas por múltiplas áreas de conhecimento. Assim 
pode analisar um problema por uma leitura geográfica, política, química, história etc. 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediações e processo interpretativo 
por Stela Piconez - Thursday, 31 May 2007, 17:49 

  

Olá Kedma e demais alunos, 

é isso mesmo. Você percebeu o papel da linguagem na interação que possibilita entre profssor, 
alunos e conhecimentos. Na sala de aula tradicional com valorização da palavra do professor e 
menor participação verbal do aluno, teremos com as tecnologias, mudanças radicais. veja o que 
este fórum e os chats fizeram na interação a distância. Acredito que ela tem sido mais importante e 
presencial do que nunca. Você não acha? 

Stela 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 
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AUTOR artigo 
                                 Pensamento Transversal e Planejamento Pedagógica 
Paulo da Silva 
Quadros 

 
                

 
Segundo Hugo Assmann, transversal significa o que perpassa de través ou obliquamente 
(rua transversal). O termo provém da Geometria. "Transversalidade" tornou-se uma das 
metáforas para não-linearidade que é uma noção próxima à transdisciplinaridade. Nos 
PCN do MEC, o conceito se torna bastante peculiar porque apenas os temas ético-
humanistas levam o nome de "temas transversais". Em reformas educacionais (Espanha, 
América Latina), o conceito aparece com alguma freqüência. "Razão transversal" é o 
nome que o filósofo alemão Wolfgang Welsch dá ao tipo contemporâneo de razão que 
não se organiza segundo esquemas hierárquicos, mas de forma transversal, como a que 
possibilitam os hipertextos, a internet, o CD-ROM, os multimeios. Trata-se de uma 
lógica do transitar/do transmigrar; um modo de pensar e agir segundo uma 
racionalidade-em-trânsito (1999: 183). 
 
Segundo o filósofo alemão da multimídia Mike Sandbothe, através da transversalidade, 
a internet constrói um tipo contemporâneo de razão, isto é, a razão transversal. Essa 
razão mostra que a racionalidade não é algo que se organiza hierarquicamente, mas 
lateralmente. Com efeito, a tarefa desta razão é mostrar que na rede de informações da 
internet, não existe algo como uma "verdade única". Nenhuma homepage, como é 
comum acontecer, tem o direito de se proclamar o centro da internet. Nenhum provedor 
de acesso à internet se constitui no autêntico provedor. 
(Interatividade/Hipertextualidade/Transversalidade: uma análise da internet a partir de 
uma filosofia da mídia. Palestra em São Paulo, agosto de 1997) 
 
Sob o seu ponto de vista e a partir das reflexões sobre o planejamento das atividades 
pedagógicas com EJA, qual seria o tipo de racionalidade exigida por esse novo contexto, 
sabendo-se que na era dos hipertextos e multimeios, a reconfiguração transdisciplinar 
dos conteúdos disciplinares tornou-se um desafio muito sério? 
Procure basear suas reflexões nas suas atividades pedagógicas com o portal do NEA. 
 
Profa. Stela  
 

 
  

Total de visitas: 130 | Total de respostas: 14 
 

 

  
Robson Macedo 
Novais  
   

 
              

 
A transversalidade transpassa os limites impostos pelos conteúdos e apresenta o 
conhecimento como um instrumento para enxergar o mundo numa perspectiva mais 
humanista, instituindo como objetivo do processo de ensino e aprendizagem a geração 
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de valores sociais e o estabelecimento de significados ao objeto de estudo no sentido de 
favorecer o exercício da cidadania. 
O site do Nea disponibiliza temas transversais, vinculados aos interesses da maioria da 
população, favorecendo a contextualização do conhecimento, de forma a aproximá-lo do 
cotidiano do aluno. A utilização dos temas transversais nas aulas surge como uma 
estratégia para construção de significados, que ampliam as possibilidades de 
compreensão e intervenção dos problemas sociais, facilita o processo de descoberta e 
fomenta a incorporação de valores e aprendizados através da ciência. 

Responder    

 

  
Andréia Manfrin 
Alves  
   

 
              

 
A transversalidade faz parte do nosso trabalho no NEA e agora nos auxilia também em 
nossa experiência com os alfabetizadores do Alfabetização Solidária, visto que a 
transversalidade pode e deve ser trabalhada em qualquer situação. No caso do Solidária, 
utilizamos o assunto dos temas transversais e do trabalho com as diversas áreas do 
conhecimento, com os professores, para que estes possam fazer um trabalho completo 
com os alunos em fase de alfabetização. Talvez seja difícil imaginar como é possível 
que isso aconteça. No entanto, se pensarmos no fato de que os conteúdos abordados com 
adultos (e não só com adultos) devem estar diretamente relacionados àquilo que lhes 
atrai e interessa, torna-se lógico pensar que textos transdisciplinares, que abordem 
questões atuais, e tragam o aluno para o contexto da aula, facilitam inclusive o processo 
de aprendizagem.  

Responder    

 

  
Douglas De Jesus 
Martins  
   

 
              

 
Apesar do pouco tempo que estou no NEA, já consigo reconhecer uma sociedade que 
passava desapercebida por mim. Uma sociedade cada vez mais tecnológica que precisa 
ser acompanhada da conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares 
as habilidades e competências para lidar com novas tecnologias. E é justamente isso que 
ocorre no NEA, buscamos levar ao aluno essa inclusão nesse novo mundo, desenhado e 
traçado por novos ambientes de informações e tecnologias.  
As novas tecnologias, como por exemplo, a Internet, sozinhas não transformam as 
estruturas sociais, mas agregam-se a elas, possibilitando o desenvolvimento acelerado 
do conhecimento na sociedade atual. Tais tecnologias e o aumento exponencial da 
informação levam a uma nova organização de trabalho, em que se faz necessário: a 
imprescindível especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar e 
interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um 
valor precioso, de utilidade em todos os momentos da vida de uma pessoa. 
No contexto das novas tecnologias, os projetos educativos gravitam em torno de uma 
dupla problemática: responder às demandas do sistema produtivo em função dos 
avanços científicos e tecnológicos atuais e elaborar um currículo que garanta uma 
formação básica de qualidade para todos os cidadãos. 
Na era dos hipertextos e multimeios, a reconfiguração transdisciplinar dos conteúdos 
disciplinares tornou-se um desafio muito sério. Trata-se de um novo paradigma que 
surge na educação e o papel do professor, frente às novas tecnologias, será diferente. 
Uma alternativa para tal problema é o desenvolvimento de um conjunto de atividades 
com interesse didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos e culturais 
de diversa natureza; produção de textos; elaboração de jornais inter-escolas, permitindo 
desenvolvimento de ambientes de aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na 
importância da interação social e no desenvolvimento de um espírito de colaboração e 
de autonomia nos alunos. 
O professor, neste contexto de mudança, precisa saber orientar os educandos sobre onde 
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colher informação, como tratá-la e como utilizá-la. Uma vez que o fluxo de informações 
pode se tornar extremamente nocivo, caso não esteja suprido de um filtro seletor. Esse 
educador será o encaminhador da autopromoção e o conselheiro da aprendizagem dos 
alunos, ora estimulando o trabalho individual, ora apoiando o trabalho de grupos 
reunidos por área de interesses. 
Frente a esta situação, as instituições educacionais enfrentam o desafio não apenas de 
incorporar as novas tecnologias como conteúdos do ensino, mas também reconhecer e 
partir das concepções que os indivíduos têm sobre estas tecnologias para elaborar, 
desenvolver e avaliar práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento de uma 
disposição reflexiva sobre os conhecimentos e os usos tecnológicos. 
 

Responder    

 

  
Andre  
   

 
              

 
A transversalidade é de fundamental importância em sala de aula, na medida que ela 
proporciona significados e relação dos conteúdos abordados. Ela permite a livre 
articulação dos assuntos entre si, e entre esses e o cotidiano dos alunos. Deste modo, 
contextualiza e “materializa” as hipóteses e teorias das disciplinas em sala de aula. 
A transversalidade produz um conhecimento horizontal, sem a obtusidade e rigidez da 
hierarquia, que produz verticalmente seu discurso e, como conseqüência, seu processo 
de ensino. Isso se assemelha, ou aproxima-se, da forma como o conhecimento empírico 
– cotidiano e sempre partindo inicialmente da experiência sensível – se constrói, 
facilitando assim o trabalho de aprendizagem e de ensino. 
A substituição do discurso hierarquicamente construído, no entanto, não é substituído e 
nem oposto ao discurso fragmentário ou fragmentado. Estes seriam apenas fragmentos 
dos conteúdos. A substituição, ou oposição, ao saber vertical, hierárquico, é o saber em 
rede, não-linear e articulado horizontalmente, sem pontos de chegada ou partida, 
composto de narrativas e temas diversos, fora dos comandos lingüísticos, institucionais 
e disciplinares rígidos e pré-concebidos.  
No caso do NEA, através do portal e das tecnologias em rede, dos temas transversais, 
das fichas temáticas, da organização do trabalho em equipe e por eixos temáticos, dos 
planejamentos conjuntos e da participação em HTPCs e Fóruns a transversalidade, a 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são potencializadas e trabalhadas em suas 
mais diversas formas, dando um novo suporte aos alunos e professores no processo de 
ensino-aprendizagem.  

Responder    

 

  
Flávia Nascimento  
   

 
              

 
O significado de transversalidade só foi conhecido por mim, quando comecei a estagiar 
aqui no NEA, logo no início já percebi o quão melhor seria desfragmentar o 
conhecimento e aplica-lo de forma ampla, transpassando pelas matérias impostas pelo 
mundo atual, fazendo com que as aulas sejam sobre o dia-a-dia do aluno e não apenas 
uma aula de Biologia tradicional. Com a transversalidade as barreiras impostas pelo 
tradicional caem por terra e o que fazemos é interligar de forma mais atraente para o 
aluno todo o conhecimento do qual ele precisa.  
A utilização dos mais diversos meios, como a internet, nada mais são que ferramentas de 
apoio para que a transversalidade seja utilizada no ensino de EJA; com o acesso a um 
mundo amplo e cheio de informações interligadas em rede, a busca de um assunto torna-
se muito melhor quando este possibilita transitar pelas mais diversas carreiras.  
A aula é muito mais interessante quando o que está sendo transmitido pelo professor faz 
parte da vida do aluno, o intuito de se trabalhar transversalmente é mostrar que Biologia, 
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Matemática e História, por exemplo, juntas contém coisas em comum, e isso que é 
maravilhoso com esse trabalho, fazer nossos trabalhos não de forma isolada mas sim em 
grupo, discutindo as semelhanças que as mais diversas matérias possuem. 

Responder   

 

 

  
Elaine Bandeira  
   

 
              

 
Acredito que meus amigos acima retratam bem a importância da transversalidade ainda 
mais quando diz respeito ao seu papel fundamental de interligar as ciências como um 
todo. A partir disso é possível demonstrar aos alunos que o conhecimento não é 
fragmentado e que a compreensão das coisas depende da compreensão do todo. Nas 
aulas é bastante comum perceber uma significativa diferença no processo de 
aprendizagem quando os alunos passam a relacionar por si só os conteúdos de uma 
matéria com outra. É interessante notar que essas relações passam a ser naturais, o aluno 
acaba sendo o próprio agente da transversalidade, trazendo temas para a aula, tanto dos 
conteúdos trabalhados em sala de outras disciplinas, como do seu próprio cotidiano. 
Quando passamos a discutir a transversalidade no contexto midiático nos vemos em 
meio a um grande desafio, porque ao mesmo tempo em que a mídia pode extrapolar seus 
limites e (re) criar novos valores e estimular o consumo e a cultura de massa, ela pode 
trazer temas jamais discutidos antes e sob diversos pontos de vista, o que tende a 
aumentar a criticidade do aluno, demonstrando a riqueza da liberdade de expressão e de 
interpretação que as pessoas têm do mundo, numa tentativa de transformar o 
conhecimento em algo horizontal. 

Responder    

 

  
Samuel Mayer 
Inglez da Silva  
   

 
              

 
A teoria da Transversalidade, tentando acompanhar, na verdade, um processo em 
desenvolvimento contínuo da atual sociedade, se justifica e deve convergir para algo de 
construtivo também quando se trata de educação. Não esquecendo-nos de que o público 
alvo de EJA é excluído em boa parte de todo esse processo sistemático. 
O grande desafio da reconfiguração transdiciplinar dos conteúdos disciplinares torna-se 
um desafio bastante sério quando pouco se conhece o público com quem se irá trabalhar; 
quando pouco se considera as experiências do aluno (PONTOS DE 
CONVERGÊNCIA), no processo substancial da "troca de experiências". 
Havendo uma "troca de experiências" adequadamente conduzida, valoriza-se, então 
outras experiëncias que não se desintegram do aluno numa sala de aula e nem em 
nenhum outro lugar. Considerando o Aluno como um PONTO DE CONVERGÊNCIA 
DE UM NÚMERO SEM FIM DE EXPERIÊNCIAS, que precisam apenas ser melhor 
aproveitadas num momento de contato sistemático. Esse contato efetivamente sendo 
realizado valoriza a humanidade do aluno como um ser não fragmentado e fundamental 
para todo o contexto que o cerca, como também, e evidentemente amplia sobremaneira 
toda a sua possibilidade de aprender; para tanto o processo social entre Aluno e 
Professor não pode ser negligenciado. 

Responder    
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Renata Hograefe  
   

 
              

 
O princípio da transversalidade introduzido pelos PCNs aparece, hoje, como um 
princípio inovador no sistema de ensino brasileiro. Tal princípio permitiu um grande 
avanço na idéia de integração curricular, pois se busca uma intercomunicação entre as 
disciplinas, tratando efetivamente de um tema comum (transversal). Assim, trabalha-se 
os temas transversais, não através de uma nova disciplina, mas através de metodologias 
que integrem as diversas disciplinas curriculares. Sob esta perspectiva, pode-se afirmar 
que a transversalidade permeia a proposta pedagógica do NEA e, especificamente, no 
que se refere ao ensino de LEM. As fichas temáticas de inglês abordam, com sutileza, o 
conhecimento sistêmico da língua inglesa e o relacionam com questões sobre saúde, 
tecnologia, Internet e cultura. Essa abordagem faz com que o educando perceba que o 
inglês faz parte do mundo que o circunda, possibilita o domínio de certas ferramentas 
que o ajudam a operar certas tecnologias(computador, internet, controle remoto), bem 
como diminui a exclusão que o não domínio de uma LEM e/ou uma tecnologia geram. 
Renata  

Responder    

 

  
Marcelo de Sousa  
   

 
              

 
Percebemos que atualmente não existe uma maneira de trabalhar com EJA sem pensar 
na transdisciplinaridade, e lidar com esse eixo pode ser feito somente através de uma 
racionalidade organizada de maneira horizontal, sem hierarquias. Tratar do 
conhecimento como algo que precisa ser "preenchido", de forma verticalizada, em que o 
professor é o grande detentor do conhecimento não cabe mais ao sistema educacional. 
Temos que introduzir o conhecimento na realidade do próprio aluno, considerando as 
problemáticas locais, em que este, de acordo com suas dificuldades e necessidades de 
aprendizado busca o seu próprio conhecimento. Considerando, uma sociedade 
complexa, temos que é através da transversalidade, que apontam o domínio de temas 
sociais como importantes para a vida dos cidadãos. Acreditando também que é através 
do uso da internet, na busca de informações que o aprendizado se passa de forma ampla, 
onde não mais existe um caminho a ser percorrido na busca desse conhecimento, mas 
sim diversas formas e caminhos para que esse conhecimento se torne único para a 
construção do ser, como sujeito. Assim, o uso da internet e suas variadas ferramentas 
transformam o professor num mediador desse processo de aprendizagem e o aluno o 
construtor do seu ser.  
 
Equipe de Física  

Responder    

 

  
Paulo da Silva 
Quadros  
   

 
              

 
Bem, Pessoal, achei muito proveitosas as observações de todos. Vejam que cada um a 
sua maneira enxerga pontos de vista acerca da transversalidade e/ou da 
transdisciplinaridade de modo bastante peculiar, embora o repertório de conceitos 
empregados sejam comuns a todos, já que eles fazem parte da vivência pedagógica de 
vocês com EJA.  
 
Notem que a transversalidade remete a uma noção de aderência, flexibilidade, 
permeabilidade entre os conhecimentos. O que alguns pensadores contemporâneos 
apontam, com freqüência, é como nossa formação profissional ainda está muito 
sobrecarregada pela hiper-especialização, que, naturalmente, teve seu papel 
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transformador significativo em decorrência do desenvolvimento industrial do mundo, 
mas que, contudo, acabou deixando suas marcas na nossa percepção do conhecimento 
humano. Agora temos uma tarefa humanizante crucial: a de religar os saberes 
esquecidos, suprimidos, ignorados. Como por exemplo, relacionar conhecimento 
científico com senso comum, sem pagar o preço do preconceito, fruto de uma percepção 
herdada durante gerações? Tenho a proposta de ler com alguns dos colegas vocês, certos 
autores que desafiam a compreensão ligada a vários tabus 
acadêmicos/intelectuais/científicos, pois eles radicalizam a questão da emancipação do 
olhar em relação aos saberes. Na concepção deles, não basta apenas se propor a articular 
conhecimentos visivelmente inter-relacionados, é preciso sermos ainda mais audaciosos, 
deslocando, por exemplo, um conceito de um campo de conhecimento para 
compreender outro completamente diferente. Esta é a radicalidade de uma visão 
transversal. Mas alguns destes autores pagaram e pagam um preço caríssimo por serem 
tão audaciosos neste projeto emancipador do conhecimento. Será que a escola estaria 
aberta a uma visão tão radical, que extrapola visões mais confortáveis da 
transversalidade e transdisciplinaridade? 
 
Paulo Quadros.  

Responder    

 

  
Paulo da Silva 
Quadros  
   

 
              

 
A título de complementar nossas discussões, sugiro que vocês pesquisem pela internet o 
artigo do Hugo Assmann, intitulado "A metamorfose do aprender na sociedade da 
informação". O artigo está disponível na base de dados do IBICT, uma base de de 
informações em Ciência e Tecnologia, endereço geral: www.ibict.br. O artigo está em 
.pdf e é bem aprofundado. Para quem não conhece, Hugo Assmann citado, no texto de 
abertura para a discussão deste fórum é um epistemólogo da didática, pós-freiriano. 
Digo isto porque ele trabalhou durante um bom tempo com Paulo Freire, só já há algum 
tempo que ele tem se proposto a discutir questões contemporâneos que articulam 
ciências, tecnologias, artes e valores humanos dentro de uma ótica mais "pós-
estruturalista". Aliás, vocês já sabem a distinção entre "estruturalismo" e "pós-
estruturalismo"? Leiam o texto de Assmann, que assim vocês terão algumas pistas... 
Notem que as palavras-chave do artigo são: sociedade da informação, sociedade 
aprendente, hipertexto, pensamento transversal e transdisciplinaridade. Bom 
divertimento. 
 
Paulo Quadros.  

Responder    

 

  
Ricardo  
   

 
              

 
Além das argumentações já colocadas pela nossa equipe de Física, gostaria de 
complementá-las com mais algumas discussões. A construção do conhecimento por uma 
pessoa não ocorre de forma seqüencial e disciplinar, ela ocorre de forma transdiciplinar 
e em forma de rede de significados, segundo exposto pelo professor Nilson J. Machado. 
Ensinar matemática, isoladamente, nos tempos atuais, é ignorar a cultura e a sociedade 
que a construiu. Segundo Ubiratan D´Ambrósio, o que temos são Etnomatemáticas que 
estão intimamente ligadas aos grupos, às comunidades e às culturas e, portanto, não há 
sentido num ensino não transdiciplinar ou acadêmico.  

Responder    
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Paulo da Silva 
Quadros  
   

 
              

 
Pessoal, para esquentar ainda mais o nosso debate, sugiro posteriormente à leitura do 
artigo do Hugo Assmann, um texto de minha autoria que está no site da Cidade do 
Conhecimento - IEA/USP, endereço: 
www.cidade.usp.br/redemoinhos/1202/analise.php. O título é "em busca de uma 
pedagogia em rede". Espero que gostem, depois teço alguns comentários gerais sobre 
tudo que disseram até o momento. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. Paulo Quadros.  

Responder    

 

  
Solange de Oliveira  
   

 
              

 
 
 
"(...)sublinhamos que é fundamental considerar a sociedade da informação como uma 
sociedade da aprendizagem."  
(Assmann) 
 
A Educação abrangente (crítica, sem preconceitos e que seja capaz de "transitar" entre 
as diversas áreas) deve ser encarada em nosso fazer diário como a "chave", o intrumento 
que auxilia o indivíduo na conexão entre as informações disponíveis, para que este possa 
assim transformá-las em conhecimento. 
Dessa forma, como professores e seres aprendentes, temos como necessidade primordial 
a procura por meios pedagógicos mais inclusivos, diversificados e que atendam a 
demanda crescente de informação disponibilizada pela "corrida" tecnológica. 
Já não nos basta uma racionalidade capaz de lidar com o meio físico, as abstrações da 
língua, os mistérios do significado, a lógica matemática, o contato entre os povos e as 
relações humanas... Esta racionalidade agora precisa lidar com todos estes fatores em 
tempo real, filtrados como dados, como pontos que precisam ser "amarrados" para que 
possam atribuir significado de fato. 
Percebemos assim como um dos grandes desafios que encontramos e devemos sempre 
procurar solucionar através de nossas práticas no portal do NEA é a busca por 
possibilitar uma "conversa" entre as diversas áreas, garantindo assim um trânsito mais 
fluido pelos textos disponíveis e um interesse criativo pelas informações que conduzirão 
à aprendizagem. 
 
Informação- "A mera disponibilização crescente da informação não basta para 
caracterizar uma sociedade da informação. O mais importante é o desencadeamento de 
um vasto e continuado processo de aprendizagem." (Assmann) 

   
Ver todos os Fóruns | Responder  
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EDM5053 » Fóruns » Notícias » Forum 1 

 

Forum 1 
por Stela Piconez - Monday, 28 August 2006, 14:58 

  Caros alunos, 

Como um dos propósitos desta disciplina é a discussão sobre Educação e o uso potencial da web 
através de ambientes virtuais de aprendizagem cooperativa, postamos a primeira tarefa. É o 
recurso fórum onde todos poderão iniciar um diálogo sobre muitas das questões do curso. 

Acredito como Assmann que reencantar a educação significa vivenciar as implicações 
pedagógicas tanto através dos processos cognitivos como através dos processos vitais. Trata-se do 
encontro, como ele considera, desde sempre marcado, do viver com o aprender enquanto processo 
de auto-organização (plano biofísico x esferas societais). 

 Responder 

Veja esta mensagem em seu contexto 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Era das redes 

 

Era das redes 
por Thiago Bertolotti - Monday, 28 August 2006, 19:24 

  Colegas, 
 
Após a leitura do texto do Hugo Assmann, o quê ele quis dizer na página 31, quando reflete sobre 
as idéias do filósofo colombiano Restrepo sobre inteligência emocional: " Se o cérebro é o órgão 
social por excelência, é preciso reconhecer que os sentidos se constroem a partir da vivência 
cultural ..."  
 
Thiago 
Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Era das redes 

 

Re: Era das redes 
por Paulo Quadros - Monday, 28 August 2006, 19:45 

  Bem, Thiago, tomo a liberdade de conversar com você sobre sua dúvida. 
 
Na verdade, veja que o Assmann cita Restrepo porque este é uma autor que trabalha muita a 
importância da necessidade da alfabetização afetiva na educação. E Assmann faz uma ponte entre 
as idéias de Restrepo e uma nova sensibilidade cognitiva que advém do uso dos artefatos 
tecnológicos contemporâneos, representados pelas tecnologias de informação e comunicação, e, 
em particular, a internet. Vygotsky, por exemplo, já advertia sobre o poder moldador da cultura na 
mente humana. Assmann, a partir das observações de Restrepo, que demonstrar como sentido de 
aprender e prazer, dentro de uma concepção pluri-sensorial de mundo é fundamental frente às 
novas exigências pedagógicas e sociais do cérebro/mente. 
 
Mas como podemos defender a noção de prazer com aquilo que se aprende frente a uma educação 
ainda bastante autoritária e condicionante nos processos de ensino e aprendizagem? E que impõe 
ainda a visão hegemônica de certeza, sem considerar a incerteza como um valor pedagógica para 
vida em sociedade? 
 
Paulo Quadros. 
Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Era das redes 

 

Re: Era das redes 
por Stela Piconez - Friday, 1 September 2006, 14:43 
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  Caros Colegas e Thiago, 

muito importante a sua dúvida. Não é consenso entre os professores que a aprendizagem é 
individual (fisiologicamente falando) e que a construção de conhecimentos é coletiva, cultural. 
Paulo Freire revela em uma afirmação o que podemos entender sobre tal questão quando afirma 
que os homens não aprendem sozinhos, mas aprendem em comunhão. 

Você percebe que o conhecimento construído pelas pessoas devem ter significado e adquirem 
sentido devido ao contexto de vivências onde elas esteja inseridas. Parece claro, também que a 
aprendizagem via web atende este princípio devido às diferentes formas de colaboração e de 
cooperação apoiadas por ela. 

Stela 

 Mostrar principal | Responder 

Veja esta mensagem em seu contexto 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Metamorfose 
do aprender 

 

Metamorfose do aprender 
por Stela Piconez - Tuesday, 5 September 2006, 12:35 

  Caros Alunos, 

achei a leitura do texto do Assmann bastante provocativa e encontrei respostas para identificar 
qual seria o papel do professor diante da revolução no processo de aprender . Ele afirma que:  

 "É preciso distanciar-se tanto dos escolhos do tecnootimismo ingênuo (tecnointegrados) como 
do rechaço medroso da técnica (tecnoapocalípticos). Em muitos ambientes escolares, persiste o 
receio preconceituoso de que a mídia despersonaliza, anestesia as consciências e é uma ameaça 
à subjetividade. A resistência de muitos(as) professores(as) a usar soltamente as novas 
tecnologias na pesquisa pessoal e na sala de aula tem muito a ver com a insegurança derivada 
do falso receio de estar sendo superado/a, no plano cognitivo, pelos recursos instrumentais da 
informática. Neste sentido, o mero treinamento para o manejo de aparelhos, por mais importante 
que seja, não resolve o problema. Por isso, é sumamente importante mostrar que a função do/a 
professor/a competente não só não está ameaçada, mas aumenta em importância. Seu novo papel 
já não será o da transmissão de saberes supostamente prontos, mas o de mentores e instigadores 
ativos de uma nova dinâmica de pesquisa-aprendizagem". 

Porque vocês acham que esta afirmação é pertinente ao que ocorre na educação escolar 
atualmente? 

Stela 

Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Era das redes 

 

Re: Era das redes 
por Paulo Quadros - Tuesday, 5 September 2006, 19:50 

  Bem, Professora, isto me faz pensar nas analogias que podem fazer permeando os pensamentos 
de Assmann, Freire e Pierre Lévy. Assmann fala muito da necessidade de se refletir a respeito de 
uma epistemologia dos valores educacionais e defende também a idéia de um paradigma 
cooperativo entre conhecimentos e atitudes de ensinar e aprender. Já Lévy vê os recursos da web 
como elementos importantes para se estabecer a comunhão entre seres humanos. Devo lembrar 
também que aliás Assmann também trabalhou com Paulo Freire, dando para se perceber ainda a 
marca da sua influência na forma como ele articula todos estes referenciais contemporâneos da 
educação. 

Paulo Quadros. 
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Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Metamorfose 
do aprender 

 

Re: Metamorfose do aprender 
por Paula Ponce - Wednesday, 6 September 2006, 04:22 

  Estou gostando bastante do livro. Além de o assunto ser empolgante, o texto do autor é de 
agradável leitura, flui. 

Concordo com  o Assmann. Acho que muitos professores temem serem substituídos. Em primeiro 
lugar acho que se não houver professores competentes por trás, a EAD não funciona, pois montar 
um curso, gerar o conteúdo, estruturar, organizar e depois administrar não é nada fácil. Por outro 
lado acho que a “nova” função do educador é muito importante e até mais difícil de exercer.   

Infelizmente acredito que muitos “professores” se sentem tão ameaçados, porque apenas chegam 
na sala de aula e repetem um texto, geralmente tirado diretamente do livro didático, chegando ao 
final de seu discurso, fecham o livro e vão embora. Estes ao meu ver não são bons educadores na 
forma tradicional de ensino e também não serão bons na EAD. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Metamorfose 
do aprender 

 

Re: Metamorfose do aprender 
por Stela Piconez - Wednesday, 6 September 2006, 08:14 

  Caros Alunos e Paula, 

Que bom ter você neste diálogo!Assmann afirma que o novo contexto tecnológico da sociedade 
do conhecimento e da sociedade aprendente (do homo sapiens sapiens) torna a aprendizagem, ao 
longo da vida inteira, um imperativo de sobrevivência. Os frutos da educação já não podem 
resumir-se a conhecimentos acumulados e transmitidos, mas devem avaliar-se nas experiências de 
aprendizagem e nas habilidades de continuar aprendendo sempre.  

Você observa bem em relação aos temores dos professores, o que representa grande preocupação 
na educação escolar atual. O que parece ocorrer não é resistência dos mesmos ao uso da 
tecnologia. Sob meu ponto de vista há sentimentos de auto-proteção a quem se impõe saber 
descobrir caminhos para uma nova ecologia cognitiva que propicie experiências de 
aprendizagem.E isso assusta um pouco... Afinal, o que sabemos sobre esta questão? 

Stela 

MostrMostrar principal | Responder 
 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Metamorfose 
do aprender 

 

Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Wednesday, 6 September 2006, 09:16 

  Muito bem, Paula, fico contente de que você esteja apreciando a leitura deste autor. Vamos ver se 
os outros colegas também se motivam a partir do seu depoimento. 

Creio também que você percebeu que o espírito não é propriamente se prender demasiadamente 
ao texto, mas sobretudo dar sua impressão a partir da sua vivência como educadora. 

A intenção de um fórum como este não é julgar o grau de conhecimento em relação a determinado 
autor, mas sim o de se criar um espaço crítico para possíveis indagações a respeito do papel do 
professor em uma "era das redes", se prefirmos o conceito empregado por Assmann. 

Veja que para ele, não basta apenas criticarmos o papel do professor tradicional, mas sim o de se 
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pensar novas estratégias de formação de professores, e que neste sentido a leitura crítica do 
mundo por parte dos professores torna-se fundamental para que ele possa incorporar novos 
recursos de um modo adequado, não apenas mecanicamente, ou como forma de substituir um 
recurso por outro melhor. É preciso compreender sobretudo os elementos cognitivos que advém 
da utilização destes novos recursos, ou seja, como eles reelaboram a nossa percepção do mundo 
em que vivemos, por exemplo. Este não é um caminho para se compreender o que está por trás do 
conceito de ecologia cognitiva proposto por Pierre Lévy, hein? 

 
Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Metamorfose 
do aprender 

 

Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Wednesday, 6 September 2006, 09:30 

  Bem Profa, acho que a forma como Assmann compreende o conceito de ecologia cognitiva, 
proposto por Pierre Lévy é bem esclarecedora. Hoje em dia, há tanto literatura que incorpora esta 
idéia de um modo bastante equivocado, estreito, confuso, se sem ater a toda à filosofia por trás de 
tal preceito. Assmann diz claramente que vivemos atualmente um contexto de imersão nas TICs, 
e deste contexto de imersão é podem vir a se desenvolver novos modos de ensinar e aprender. Ou 
seja, as tecnologias podem reelaborar continuamente nosso modo de ver a educação, o ambiente 
pedagógico e as relações entre ensino e aprendizagem. Este ambiente do moodle, e 
especificamente este espaço do fórum representa parte deste contexto apontado por ele. Será que 
estamos ou não num contexto que favorece uma ecologia cognitiva? 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Metamorfose 
do aprender 

 

Re: Metamorfose do aprender 
por Stela Piconez - Wednesday, 6 September 2006, 11:31 

  Caros Alunos e Paulo, 

Em primeiro lugar será que todos compreendem o conceito de "ecologia cognitiva"?  

 Para iniciar o aquecimento do diálogo sugiro a leitura do texto de Lazarte "Ecologia Cognitiva na 
sociedade de informação" disponível em 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
19652000000200006&lng=es&nrm=iso&tlng=ptto  

Ele discute além da dimensão econômica e suas implicações o que a Sociedade da Informação 
traz de mudanças na forma em que interpretamos o mundo, impacta nosso ambiente interior e põe 
novos desafios a nossas relações sociais. O surgimento de novos modos de cognição, a busca de 
novos modos de vida – vida interior –, e um foco humanista na interação entre a tecnologia e as 
necessidades sociais são algumas destas dimensões pouco exploradas. 

Sugiro também que se busquem leituras que necessitam de maior aprofundamento através 
das palavras-chave, tais como: 

Sociedade da Informação; Sobrecarga informativa; Humanismo; Reversibilidade; 
Transdisciplinaridade; Holismo; Educação; Inclusão; Exclusão.  

Stela 
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Mostrar principal | Reponder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » evoluímos 
aprendendo 

 

evoluímos aprendendo 
por Paula Ponce - Wednesday, 6 September 2006, 16:02 

  Gostaria de falar um pouco sobre um pensamento um tanto poético que tenho tido, e que está 
ligado a idéia levantada por Assmann de que “a vida é essencialmente aprender”. Se eu voar alto 
demais, me puxem para a terra! 

Nossa evolução se deve nos últimos milhões deve ao nosso desenvolvimento cultural e não a 
nossa evolução biológica, pois pelo que sei não sofremos mutações genética evolutivas desde que 
tornamos homo sapiens. 

Criamos a fala, a escrita e tudo que delas deriva, como a literatura, a arte, a ciência, a música e até 
a própria solidariedade, como afirma Assmann. Aprendemos a fazer tudo isso.  

O próprio ato de pensar, e tudo o que fazemos está intrinsecamente ligado ao que aprendemos 
durante nossa evolução. 

As novas tecnologias de informação são mais uma ferramenta que o homem aprendeu a criar. 
Uma ferramenta que não é boa ou má por natureza, mas que se bem usada nos oferece uma nova 
forma de nos expressar, de evoluir, de aprender.  

Acho, por exemplo, um tanto contraditório quando se recrimina o uso do computador para 
desenhar, mas não o uso do lápis e papel, afinal são todos criações humanas, inclusive o ato de 
desenhar. 

Aprender, se envolver, ser criativo, sentir prazer são experiências humanas que a tecnologia não é 
capaz de destruir mas que pode ajudar a propiciar  

(me desculpem pelo tamanho da mensagem) 

Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » evoluímos 
aprendendo 

 

Re: evoluímos aprendendo 
por Paulo Quadros - Wednesday, 6 September 2006, 18:13 

  Cara Paula, ficamos contentes com a sua fala cheia de encantamento pelo texto. Seu depoimento é 
de alguém que se apaixonou por tais idéias. 

Acho que você pegou mesmo a febre "assmanniana", que bom! 

Não se preocupe com o tamanho da sua mensagem, o que importa é aquilo que você expressa 
com alma, do fundo do seu coração. Lembra-se de quando o autor fala da necessidade de se 
mudar mentes e corações para nos adaptarmos frente ao contexto destas novas realidades 
científicas e tecnológicas? 

Acho que você compreendeu justamente o espírito do texto dele. Afinal de contas, para que 
servem tais conceitos, idéias e sentimentos do autor? Justamente para nos indagar continuamente, 
nos provocar enquanto educadores. 

Os pensamentos, os conceitos e as idéias servem para que nós pensemos por meio deles, sem 
necessidade de nos prendermos a eles. É o que ele faz: lê o mundo em transformação. 
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Este é o cerne do pensamento assmanniano: a emancipação como preceito em um contexto de 
ensino de aprendizagem. Isto nos lembra também Freire. Aliás, Assmann e Freire trabalharam 
juntos, por isso há muito em comum entre os dois. 

Veja que para se compreender Assmann, é preciso sempre ter em mente um filtro estético. Os 
conhecimentos e os sentimentos co-habitam o universo da sua linguagem. São meios para nos 
provocarem outras indagações e sensações. 

Isto está também dentro da ótica do que ele considera como paradigma cooperativo. Aliás, o que 
é mesmo cooperar e colaborar em um ambiente de ensino e aprendizagem em rede? Será que 
podemos falar também de um paradigma colaborativo? 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Era das redes 

 

Re: Era das redes 
por Valkiria Venancio - Wednesday, 6 September 2006, 20:29 

  Olá Thiago 

Nesta página tb fiz uma observação sobre a questão dos sentidos na aquisição do conhecimento 
prazeroso, pois a escola ainda enfatiza a visão-audição em detrimento  dos outros sentidos, assim 
como prioriza a linguagem oral e escrita, desprezando ou minorizando o valor das outras 
linguagens como a musical, corporal...e inclusive a tecnológica. 

O que me pergunto é: como acender a luz para enxergamos outros caminhos na educação que não 
seja aquele que vivenciamos e continuamos a oferecer aos nossos alunos? 

Como a Universidade pode colaborar na "renovação" (isto existe?) da escola para que ela seja 
prazerosa? 

Valkiria 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Era das redes 

 

Re: Era das redes 
por Stela Piconez - Thursday, 7 September 2006, 09:43 

  Olá Caros Alunos e Valkiria! 

peço licença e um minuto de atenção para a relevância de suas preocupações: 

"O que me pergunto é: como acender a luz para enxergamos outros caminhos na educação que 
não seja aquele que vivenciamos e continuamos a oferecer aos nossos alunos? 

Como a Universidade pode colaborar na "renovação" (isto existe?) da escola para que ela seja 
prazerosa?" 

Dê uma olhadela na resposta que Paulo elaborou para Paula. Verifique como Assmann responde. 
A leitura de suas idéias é fundamental para nos dar respostas.  

Paulo destaca possíveis respostas no encaminhamento de suas preocupações no sentido da 
cooperação e levanta mais questões que precisamos discutir. 

Stela 

Mostrar principal | Responder 
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Veja esta mensagem em seu contexto 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » evoluímos 
aprendendo 

 

Re: evoluímos aprendendo 
por Stela Piconez - Thursday, 7 September 2006, 09:59 

  Caros Alunos e Paula, 

As idéias colocadas por Paula fazem todo sentido. Aprender é uma experiência humana e usar as 
tecnologias também.  

Recomendo a todos a leitura de Humberto R. Maturana e Francisco J.Varela. A árvore do 
conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana que tem muito a nos dizer sobre 
nossas bases biológicas do conhecimento. Para eles,  existe uma biologia da cognição onde a vida 
é um processo de conhecimento; assim, se o objetivo é compreendê-la, é necessário entender 
como os seres vivos conhecem o mundo.  Vivemos no mundo e por isso fazemos parte dele; 
vivemos com os outros seres vivos, e portanto compartilhamos com eles o processo vital. 
Construímos o mundo em que vivemos ao longo de nossas vidas. Por sua vez, ele também nos 
constrói no decorrer dessa viagem comum. Assim, se vivemos e nos comportamos de um modo 
que torna insatisfatória a nossa qualidade de vida, a responsabilidade cabe a nós.   

 É a nossa trajetória de vida que nos faz construir nosso conhecimento do mundo que não é 
anterior à nossa experiência.   A idéia de que o mundo é construído por nós, num processo 
incessante e interativo, é um convite à participação ativa nessa construção envolvendo dessa 
forma responsabilidades. Maturana e Varela mostram que a idéia de que o mundo não é pré-dado, 
e que o construímos ao longo de nossa interação com ele, não é apenas teórica: apóia-se em 
evidências concretas (autopoiésis). 

Stela 
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Re: Era das redes 
por Paulo Quadros - Thursday, 7 September 2006, 19:04 

  Bem, Valkíria, eu penso que a universidade tem um papel fundamental na formação de 
professores que possam estar cada vez mais sensíveis a estas questões. O problema da escola 
priorizar certas linguagens em detrimento de outras, para mim, diz respeito aos referenciais que 
os professores adquirem durante sua formação. 

Incorporar outras linguagens creio que não seja suficiente, do ponto de vista contemporâneo. 
Temos também que pensar nas interconexões conceituais entre tais linguagens. O que dizer por 
exemplo da questão da imaginação não só no campo da arte, mas também no campo da ciência, 
como aponta um pensador, que admiro muito, chamado Jacob Bronowski. 

Os conhecimentos não surgem isoladamente, como num experimento de uma sala de laborátório, 
num ambiente isolado do resto do mundo, sem interação com o meio ambiente, com o meio 
social. Muitos conhecimentos artísticos subsidiaram a criação de conhecimentos científicos, por 
exemplo, e isto a escola muitas vezes não discute. 

Quais as interconexões possíveis entre arte, ciência e tecnologia. Será que o raciocínio científico 
não prescinde de uma atividade imaginativa. Para Bronowski, tanto o prazer do artista ou do 
cientista em criar algo se traduz por um experimento criativo e divertido. O prazer está, portanto, 
na relação que se estabelece entre o conhecedor e o conhecimento, independente de sua natureza 
ser artística ou científica. 
 
O problema é que a escola ainda negligencia o ato de descoberta de um novo conhecimento como 
algo interessante e divertido. Isto acontece, porque somos impulsionados a aprender, muitas vezes 
uma ciência sem história, sem vida, sem contexto social. 
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Dizem que Einstein adorava tocar violino e que isto, de certa forma, o inspirou na elaboração da 
sua teoria da relatividade. Estas coisas não são consideradas importantes tanto no ensino de arte 
como de ciência. Que tal passarmos a reconsiderá-las no ensino, isto já seria um grande passo na 
busca de uma nova sensibilidade em relação à aquisição de conhecimento, você não acha? 

 
Paulo Quadros. 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Paula Ponce - Sunday, 10 September 2006, 04:48 

  Professora, a sugestão de leitura veio a calhar! Eu me preparava para mandar uma mensagem 
pedindo esclarecimentos sobre cognição ecológica. 
  
Acredito que é normal que as pessoas tenham uma resistência inicial a mudanças. No caso da 
educação, a mudança ainda parece ser mais difícil, pois a escola funciona mais ou menos dentro 
dos mesmos parâmetros a muito tempo. 
  
Por outro lado, acredito que este medo que os professores sentem, tem razão de ser, pois 
infelizmente muitos buscam na EAD um meio de baratear seus cursos e não de melhorar a 
educação. 
  
O problema é que isso acaba gerando uma visão preconceituosa em relação a EAD, que é algo 
muito mais amplo do que as pessoas sabem. Pois ela, assim como a educação presencial, pode ser 
boa ou ruim, dependendo de diversos fatores. 
  
 
Acho importante que os pesquisadores que desenvolvem trabalhos relacionados a EAD 
divulguem seus trabalhos, pois muito do preconceito está ligado a falta de informação dos 
professores sobre o assunto. 
 
Paula  
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Re: Metamorfose do aprender 
por Josyane Lannes - Monday, 11 September 2006, 10:34 

  Olá Profa Stela, Paulo, Paula e demais. 

Estou maravilhada com as informações deste fórum e como praticamos a cooperação, comentada 
pela Profa Stela em sala de aula. Bem, venho aqui mencionar o que eu entendi sobre ecologia 
cognitiva. Se ecologia significa o estudo das relações entre os seres vivos e o meio onde vivem, e 
cognição, segundo Assmann significa aprender, então concluo que "ecologia cognitiva" é o 
processo de aprender através da interação entre as pessoas, ou seja, cooperando, deliberando 
umas com as outras, fazendo cooperação, o para que o conhecimento aconteça. O que vcs acham? 

Josyane 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Josyane Lannes - Monday, 11 September 2006, 10:53 

  Paula e demais integrantes, 

Este livro que a Profa Stela recomendou é muito bom mesmo (Assmann), permite que nós 
confrontemos suas idéias com as de Pierre lévy (livro As tecnologias da Inteligêcia), com as 
idéias de Manuel Castells (livro A galáxia da Internet) e ainda de Gilberto Dupas (livro Ética e 
Poder na sociedade da informação).  

Lévy comenta sobre o agente de transformação das sociedades atuais (a TÉCNICA), pois diz que 
elas trazem alterações em nosso meio de conhecer o mundo, nas formas de representar este 
conhecimento, e na transmissão destas representações através da linguagem. Enquanto que 
Castells comenta sobre a exclusão que a internet gera, assim como Assmann, quando fala sobre os 
fenômenos de info-exclusão e inempregabilidade. Castells analisa aida a internet como espinha 
dorsal das sociedades contemporânea e da nova economia mundial. E para Dupas, complentando 
o que seus colegas abordaram, ele diz que o século XX não terminou bem, pois aumentou o 
desemprego, houveram depressões cíclicas e ainda a população indigente em meio a um luxo 
abundante e o Estado em crise. Por enquanto é isso, o que vcs acham? 

Josyane 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Metamorfose 
do aprender 

 

Re: Metamorfose do aprender 
por Stela Piconez - Monday, 11 September 2006, 12:27 

  Olá Josyane e demais alunos, 

Você me estimula a continuar o diálogo cooperativo. Sabe o que me impressiona muito quanto ao 
conceito de ecologia cognitiva, é o fato de que se fazemos "seleção de audiência" também 
selecionamos e/ou ignoramos tudo o que lemos e vemos. Segundo as afirmações de Lazerte a 
primeira limitação que se faz evidente no mundo do processamento da informação é a questão do 
contexto. Informação só tem valor dentro de um certo contexto. E a conseqüência lógica, mais 
informação, nem sempre é melhor. A educação escolar e muita gente acredita que se a escola não 
tiver computadores está atrasada e não vale como aquelas que tem; que se os alunos não acessam 
a web, sua educação e os conhecimentos não serão construídos. 

Ambas questões têm conseqüências que podem ser mais exploradas; só que a questão do contexto 
é chave nos mecanismos de representação e manipulação do conhecimento. Se os primeiros 
elementos do processo cognitivo estão relacionados com saber reconhecer, este reconhecimento 
só acontece porque simultaneamente sabemos ignorar o que não é relevante. O que dizer das 
práticas pedagógicas que incentivam o acesso aos computadores sem um projeto político-
pedagógico do que se pretende com este acesso? Será que os alunos, só porque acessam, 
aprendem? 

Como vocês percebem a função de um fórum sob tal perspectiva? Auxilia ou prejudica? 

Stela 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Monday, 11 September 2006, 16:18 

  Muito bem, Josyane, você não apenas consultou a obra do Assmann, como também levantou a 
articulação das idéias dele com outros autores contemporâneos de grande envergadura. Veja que 
o Assmann não é um autor que se detém apenas na análise dos fatos contemporâneos apenas de 
um ponto de vista ou outro, ele prefere ir além das certas convicções de senso comum que muitas 
vezes contaminam o próprio espaço acadêmico e o pensamento intelectual. 

O importante para ele é verificar como certas percepções vistas muitas vezes até como 
contraditórias contribuem para a nossa ampliação de certos fenômenos culturais. Não se trata, 
então de ser cegamente otimista ou melancolicamente pessimista, mas sim o de se buscar um 
equilíbrio crítico. 

Muitos autores adotados por ele em seus referenciais de pensamento são ainda mal 
compreendidos, principalmente os chamados pós-estruturalistas,tais como: Jean Baudrillard, 
Michel Foucault, Derrida, Gilles Deleuze, Barthes, entre outros, todos tidos muitas vezes como 
niilistas e loucos desprezíveis. 

Mas veja bem o encantamento que tais autores são capazes de despertar, quando verificamos o 
tom da linguagem de Assmann. Como loucos assim podem cativar tanto prazer, alegria e 
esperança com lucidez? Será que ainda não aprendemos a viver na democracia participativa, em 
que a densidade crítica é um elemento preponderante para o amadurecimento da sociedade 
moderna? 

Paulo Quadros. 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Monday, 11 September 2006, 16:41 

  Muito bem, Josyane, vejamos uma citação do Assmann, em outra de suas obras a respeito do 
tema ecologia cognitiva: 

"Aprendentes humanos podem, agora, situar-se no interior de ecologias cognitivas nas quais a 
morfogênese do conhecimento passa a acontecer sob a forma daquilo que Pierre Lévy denomina 
inteligência coletiva. A construção do conhecimento já não é mais produto unilateral de seres 
humanos isolados, mas de uma vasta cooperação cognitiva distribuída, na qual participam 
aprendentes humanos e sistemas cognitivos artificiais. Isso implica em modificações profundas na 
forma criativa das atividades intelectuais. Doravante precisamos incluir a cooperação da técnica 
em nossos modos de pensar. Segundo alguns autores, já começou a acontecer uma experiência 
aprendente profundamente inovadora, na qual já não se trata de uma relação de dependência 
recíproca entre o sujeito cognoscente e seus instrumentos técnicos, mas de uma "autoconstituição 
ontológica de um novo sujeito a partir dos seus objetos" que são agora versáteis e cooperantes. 

(ASSMANN, Hugo & MO SUNG, Jung. Competência e sensibilidade solidária. Educar para a 
esperança. Petrópolis, RJ: 2000, pp. 273.) 

Isto me faz lembrar um outro autor mal compreendido, Marshall Mcluhan, grande teórico da 
comunicação, que alguns acusam de ter produzido um pensamento mosaico, opaco (melhor 
dizendo confuso), e de também de não ser pensador, mas apenas jornalista... Pessoalmente, acho 
estas posturas intelectuais muito curiosas... 

Mas o que dizia McLuhan afinal: "O homem inventa as ferramentas e as ferramentas reiventam o 
homem". 
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Isto não nos leva a pensar muito a respeito do papel das tecnologias na reconfiguração do modo 
de agir, pensar e ser do homem? 

Paulo Quadros. 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Monday, 11 September 2006, 16:41 

  Muito bem, Josyane, vejamos uma citação do Assmann, em outra de suas obras a respeito do tema 
ecologia cognitiva: 

"Aprendentes humanos podem, agora, situar-se no interior de ecologias cognitivas nas quais a 
morfogênese do conhecimento passa a acontecer sob a forma daquilo que Pierre Lévy denomina 
inteligência coletiva. A construção do conhecimento já não é mais produto unilateral de seres 
humanos isolados, mas de uma vasta cooperação cognitiva distribuída, na qual participam 
aprendentes humanos e sistemas cognitivos artificiais. Isso implica em modificações profundas na 
forma criativa das atividades intelectuais. Doravante precisamos incluir a cooperação da técnica 
em nossos modos de pensar. Segundo alguns autores, já começou a acontecer uma experiência 
aprendente profundamente inovadora, na qual já não se trata de uma relação de dependência 
recíproca entre o sujeito cognoscente e seus instrumentos técnicos, mas de uma "autoconstituição 
ontológica de um novo sujeito a partir dos seus objetos" que são agora versáteis e cooperantes. 

(ASSMANN, Hugo & MO SUNG, Jung. Competência e sensibilidade solidária. Educar para a 
esperança. Petrópolis, RJ: 2000, pp. 273.) 

Isto me faz lembrar um outro autor mal compreendido, Marshall Mcluhan, grande teórico da 
comunicação, que alguns acusam de ter produzido um pensamento mosaico, opaco (melhor 
dizendo confuso), e de também de não ser pensador, mas apenas jornalista... Pessoalmente, acho 
estas posturas intelectuais muito curiosas... 

Mas o que dizia McLuhan afinal: "O homem inventa as ferramentas e as ferramentas reiventam o 
homem". 

Isto não nos leva a pensar muito a respeito do papel das tecnologias na  reconfiguração do modo 
de agir, pensar e ser do homem? 

Paulo Quadros. 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Caroline Castilhone - Monday, 11 September 2006, 20:34 

  Apesar de eu ainda estar nas primeiras páginas da leitura, também posso dizer que gostei muito da 
linguagem usada pelo Assmam. Acho que este trecho escolhido pela professora é o mais nítido 
retrado do que acontece com a grande maioria dos profissionais de educação que pautam suas 
práticas pedagógicas em transmissão de conteúdos. Nesse nível, um ser humano nunca conseguirá 
competir em termos de volume e diversidade de informações disponíveis na rede. Acredito que 
muitos não perceberam qual a essência de educar... mesmo num ambiente virtual deve haver um 
professor fazer o papel de "mestre". Coordenar, incentivar, orientar, são algumas das atribuições 
de um professor tanto no ensino tradicional quanto no EaD. 
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Campos semânticos 
por Hamilton Piva - Monday, 11 September 2006, 22:31 

  Olá a todos. 

A teoria de campo semântico foi desenvolvida por Jost Trier, e é muito utilizada no estudo da 
relação da linguagem com a estruturação do pensamento. 

Além da idéia de "campo semântico", Assmann utiliza o termo "auto-organização" para referir-se 
à "dinâmica que faz com que os processos de linguagem e conhecimento venham à tona". 

Como tenho especial interesse por questões de linguagem (e pouco conhecimento nesta área), 
alguém saberia me dizer se as idéias de Assmann derivam dos trabalhos de Trier, ou se não existe 
qualquer relação entre eles? 

Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Campos 
semânticos 

 

Re: Campos semânticos 
por Paulo Quadros - Tuesday, 12 September 2006, 10:58 

  Oi Hamilton, bem-vindo ao fórum. Eu realmente não encontrei nenhuma referência direta a Jost 
Trier nos textos de Assmann, o que não quer dizer que ele não esteja de alguma forma 
incorporado ao seu pensamento, pelo menos indiretamente. 

Vejamos o que Assmann diz a respeito do termo "campo semântico", em seu glossário de 
conceitos: 

Campo semântico. Campo do sentido, esfera de significações (que obviamente, nunca se 
arredonda em círculos, mas encontra mais analogia com ondas, irradiações...). Trata-se de uma 
transposição da teoria de campo para o funcionamento das significações nas linguagens. Os 
significantes (as palavras enquanto som ou grafia) se comportam com relativa autonomia em 
relação aos significados que se lhe supõem previamente assignados. A lingüística, especialmente 
a partir de Ferdinand de Saussure, questionou esse falso pressuposto de uma pertença recíproca 
obrigatória entre significantes e significados. Do ponto de vista antropológico, isto recoloca em 
questão muitos pressupostos acerca da relação entre consciência e uso de linguagens. Falar em 
campos semânticos não significa apontar apenas para o fenômeno associativo das constelações de 
linguagens, que todos facilmente constatamos (palavras que "puxam" ou reclamam 
reciprocamente). Trata-se de algo mais desafiador do ponto de vista epistemológico, a saber: 
quando falamos, em boa medida sempre "somos falados" pelos campos semânticos nos quais 
estamos inseridos e que, até certo ponto, já não "ascendem" aos níveis conscientes do cérebro 
mente, e portanto tampouco são registrados conscientemente. Este é apenas mais um dos 
múltiplos aspectos da inscrição corporal das linguagens e das atividades cognitivas ( o 
embodiment, no qual tanto insiste F. Varela). Não se pode pressupor, na sala de aula, durante 
palestras e mesmo em muitas conversas até cordiais do dia-a-dia, a pré-existência de amplas 
interfaces dos campos semânticos dos que estão envolvidos. Cabe à relação pedagógica criar a 
convergência dos campos semânticos mediante o aumento da interpenetração e /ou superposição 
das interfaces possivelmente existentes. Pode parecer estranho, mas creio que não seria bom 
pretender uma plena coincidência dos campos de sentido em qualquer organização aprendente 
zelosa em preservar uma criatividade dinâmica interna. Um excesso de coincidência nos campos 
semânticos empobrece o diálogo entre as pessoas, também na relação pedagógica [cf. Relação 
pedagógica]. 
(Assmann, Hugo. Reencantar a educação. Rumo à sociedade aprendente. Petrópolis: Vozes, 1998, 
pp. 139-140.) 

Veja que no glossário, ele começa por definir o conceito de campo. Depois ele apresenta outros 
verbetes: campo semântico, campos energéticos e campos morfogenéticos. Veja também que ele 
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fornece indícios de uma correlação conceitual entre campo semântico e relação pedagógica. Se 
você ler o verbete relação pedagógica, vai encontrar também menção ao termo "ecologia 
cognitiva".  
 
Espero não ter sido muito longo. Mas achei que devia fornecer estes esclarecimentos a todos. 

Paulo Quadros. 
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Re: Campos semânticos 
por Paulo Quadros - Tuesday, 12 September 2006, 10:58 

  Oi Hamilton, bem-vindo ao fórum. Eu realmente não encontrei nenhuma referência direta a Jost 
Trier nos textos de Assmann, o que não quer dizer que ele não esteja de alguma forma 
incorporado ao seu pensamento, pelo menos indiretamente. 

Vejamos o que Assmann diz a respeito do termo "campo semântico", em seu glossário de 
conceitos: 

Campo semântico. Campo do sentido, esfera de significações (que obviamente, nunca se 
arredonda em círculos, mas encontra mais analogia com ondas, irradiações...). Trata-se de uma 
transposição da teoria de campo para o funcionamento das significações nas linguagens. Os 
significantes (as palavras enquanto som ou grafia) se comportam com relativa autonomia em 
relação aos significados que se lhe supõem previamente assignados. A lingüística, especialmente 
a partir de Ferdinand de Saussure, questionou esse falso pressuposto de uma pertença recíproca 
obrigatória entre significantes e significados. Do ponto de vista antropológico, isto recoloca em 
questão muitos pressupostos acerca da relação entre consciência e uso de linguagens. Falar em 
campos semânticos não significa apontar apenas para o fenômeno associativo das constelações de 
linguagens, que todos facilmente constatamos (palavras que "puxam" ou reclamam 
reciprocamente). Trata-se de algo mais desafiador do ponto de vista epistemológico, a saber: 
quando falamos, em boa medida sempre "somos falados" pelos campos semânticos nos quais 
estamos inseridos e que, até certo ponto, já não "ascendem" aos níveis conscientes do cérebro 
mente, e portanto tampouco são registrados conscientemente. Este é apenas mais um dos 
múltiplos aspectos da inscrição corporal das linguagens e das atividades cognitivas ( o 
embodiment, no qual tanto insiste F. Varela). Não se pode pressupor, na sala de aula, durante 
palestras e mesmo em muitas conversas até cordiais do dia-a-dia, a pré-existência de amplas 
interfaces dos campos semânticos dos que estão envolvidos. Cabe à relação pedagógica criar a 
convergência dos campos semânticos mediante o aumento da interpenetração e /ou superposição 
das interfaces possivelmente existentes. Pode parecer estranho, mas creio que não seria bom 
pretender uma plena coincidência dos campos de sentido em qualquer organização aprendente 
zelosa em preservar uma criatividade dinâmica interna. Um excesso de coincidência nos campos 
semânticos empobrece o diálogo entre as pessoas, também na relação pedagógica [cf. Relação 
pedagógica]. 
(Assmann, Hugo. Reencantar a educação. Rumo à sociedade aprendente. Petrópolis: Vozes, 1998, 
pp. 139-140.) 

Veja que no glossário, ele começa por definir o conceito de campo. Depois ele apresenta outros 
verbetes: campo semântico, campos energéticos e campos morfogenéticos. Veja também que ele 
fornece indícios de uma correlação conceitual entre campo semântico e relação pedagógica. Se 
você ler o verbete relação pedagógica, vai encontrar também menção ao termo "ecologia 
cognitiva". 

Espero não ter sido muito longo. Mas achei que devia fornecer estes esclarecimentos a todos. 

Paulo Quadros. 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Tuesday, 12 September 2006, 11:13 

  Muito bem, Caroline, ficamos contentes de que você esteja se entretendo com a leitura do texto. 
A leitura de um texto agradável torna mais atrativa a disposição para um fórum eletrônico como 
este. 

Realmente, o ser humano é o ser humano, máquinas são máquinas, ou melhor dizendo "máquinas 
só reproduzem máquinas", como diria Jean Baudrillard. 

Não adianta querer comparar o ser humano com máquinas. Precisamos discordar destas visões 
que nos limitam simplesmente ao uso restrito de aparatos tecnológicos. É o que Assmann tenta 
salientar. Mas também não devemos de modo algum deixar de compreender como a inserção de 
tais meios tecnológicos mudam completamente a nossa relação com o mundo em que vivemos. 

O professor será sempre o professor, não adianta nenhuma ideologia tola ou barata desacreditar 
no potencial humano. Mas penso que o momento é também para repensarmos, afinal de contas, o 
que é que nos torna humanos, ou que nos humaniza profundamente, diante deste mundo tão 
turbulento? 

Creio que a chave está em repensarmos a respeito das nossas características essencialmente 
humanas... Será que uma máquina é capaz de projetar sonhos e ideais, ser solidária a um amigo 
em tempos difíceis, estender uma mão, imaginar um mundo sempre melhor do que aquele que 
realmente existe? E continuar a acreditar no ser humano, mesmo depois de presenciar tanta 
aniquilação impingida à sua própria espécie? 

Paulo Quadros. 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Josyane Lannes - Tuesday, 12 September 2006, 14:29 

  Profa Stela e demais colegas, 
 
Comentando o que a professora perguntou "O que dizer das práticas pedagógicas que incentivam 
o acesso aos computadores sem um projeto político-pedagógico do que se pretende com este 
acesso? Será que os alunos, só porque acessam, aprendem? 
Como vocês percebem a função de um fórum sob tal perspectiva? Auxilia ou proejudica?" 
 
Vejo que se a Profa Stela não participasse ativamente do fórum, polemizando temas, respondendo 
questões e levantando outras, deixando-nos inquietos, obrigando-nos a pensar e discutir, o fórum 
não teria muito valor. Acredito que muitos professores, por não elaborarem um projeto 
pedagógico, e até por não terem práticas com certas TICs, colocam questões num fórum e não 
conseguem administrá-las. Então, dependendo da dedicação do profissional o fórum pode auxiliar 
ou não contribuir em nada para a formação do conhecimento. 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Josyane Lannes - Tuesday, 12 September 2006, 14:39 

  Olá Paulo, Caroline e demais, 
 
Este diálogo de vocês sobre máquina e ser humano, fez-me refletir sobre nteligência. 

Quais são as condições necessárias para ser inteligente? 
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Segundo Newell somos capazes em operar em tempo real, capazes de operar grande quantidade 
de conhecimento, somos tolerantes a errps e situações inesperadas, percepção ou informação 
errada, somos capazes de usar símbolos e abstrações, somos capazes de nos comunicar através de 
uma linguagem natural, de aprender com o maio amiente, de ter comportamento adaptativo e 
orientado por objetivos. 
Sendo assim, vamos procurar utilizar as TIC para permitir o conhecimento cooperativo e não 
esquecendo de ampará-lo através de um projeto pedagógico bem elaborado. 
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Re: Campos semânticos 
por Hamilton Piva - Tuesday, 12 September 2006, 21:38 

  Oi, Paulo. 

Antes da sua resposta, eu já havia consultado o glossário e  constatado que não há mesmo 
nenhuma referência a Trier. 

O que pude depreender desse texto foi que a idéia de campo semântico, para Assmann, deriva da 
teoria de campos, ou melhor, da teoria quântica de campos. É percebida a influência desta, em 
inúmeros trechos do livro, nos quais o autor manifesta sua preocupação com questões relativas à 
teoria do caos e, especialmente, à noção de tempo (capítulo 12 e seguintes), citando, com 
freqüência, Ilya Prigogine ("O fim das certezas").  

Concordo com você que, possivelmente, Assmann tenha incorporado ao pensamento dele, os 
conceitos de Trier, uma vez que utiliza, como este o faz, a mesma nomenclatura, e estabelece, 
também, a partir dos campos semânticos, conexão entre linguagem e pensamento. 

Insisto nisso porque quero entender melhor as similaridades e eventuais divergências entre tais 
autores. 

De qualquer forma, obrigado pela atenção dispensada. 

 Hamilton Piva. 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Irene Karaguilla Ficheman - Tuesday, 12 September 2006, 21:41 

  Olá Profa Stela e colegas, 

Estou lendo o livro de Assmann e como vocês, colegas, estou gostando muito da leitura. Também 
leio as mensagens que vocês postaram no fórum. Confesso que eu tinha receio de participar por 
achar que minhas colocações eram inadequadas. Hoje vou criar coragem e participar. 

Quanto às perguntas colocadas pela profa Stela: "O que dizer das práticas pedagógicas que 
incentivam o acesso aos computadores sem um projeto político-pedagógico do que se pretende 
com este acesso? Será que os alunos, só porque acessam, aprendem?" 

Acho que alunos que têm acesso à Web, são pessoas que apenas têm acesso a informações. Com 
certeza isto não significa que eles aprendem. E por isso, o professor tem papel fundamental, tanto 
para elaborar um projeto político-pedagógico quanto para acompanhar, orientar e auxiliar o aluno 
para ele aprender ao acessar as informações da Web. 

"Como vocês percebem a função de um fórum sob tal perspectiva? Auxilia ou proejudica?" Para 
mim, um fórum é uma ferramenta de comunicação entre professor e alunos. Imaginem uma sala 
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de aula onde alunos e professor ficam mudos, não funciona, não há aprendizagem. A 
aprendizagem acontece nas interações entre alunos e entre alunos e professor, por isso a 
importância do fórum. Numa aula presencial, o professor vê a reação dos alunos e conduz as 
interações para que ocorra a aprendizagem. Num fórum, as interações são assíncronas, o 
professor não vê os alunos e os alunos não vêem o professor. Isto dificulta as interações e requer 
uma postura diferente do professor que trabalha mais para incluir todos os alunos na discussão. 

 Irene 
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Sociedade da Informação ou Sociedade Digital? 
por Irene Karaguilla Ficheman - Tuesday, 12 September 2006, 22:23 

  Olá profa Stela e Colegas, 

Gostaria de comentar uma coisa que está me incomodando no texto do Assmann. O autor se 
refere à sociedade da informação, sociedade do conhecimento e sociedade aprendente. Me parece 
que antes da sociedade da informação vem a sociedade digital (pelo menos no Brasil) e que esta 
representa a sociedade que tem acesso a meios digitais. Precisamos falar da inclusão na sociedade 
digital e da inclusão na sociedade da informação. Uma escola que tem laboratório de informática, 
trabalha na inclusão na sociedade digital. Uma escola que tem laboratório de informática com 
acesso à Web, trabalha a inclusão na sociedade da informação.  

E como fica na casa do professor e do aluno? Basta estes terem acesso à sociedade digital ou é 
preciso incluí-los na sociedade da informação? Como garantir o serviço de acesso à Web para a 
população de baixa renda? 

Abraços a todos 

Irene 
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Re: Campos semânticos 
por Paulo Quadros - Wednesday, 13 September 2006, 00:56 

  Bem, Hamilton, as idéias do Assmann têm um papel relevante dentro da minha pesquisa. Acho 
que este é realmente um autor brasileiro instigante. 

Fico contente de que você tenha lido o glossário de conceitos e também percebido como ele tenta 
estruturar os termos do glossário. 

Lembre-se do que o Prof. Jorge disse a respeito da função dos conceitos no processo de 
construção de conhecimentos. Para que serve um conceito? Simplesmente para se pensar. O 
Assmann faz isso, assim como Deleuze, Baudrillard, Derrida, entre outros autores. Ele articula 
conceitos de diversas áreas e depois tenta fazer a ponte com o campo pedagógico, mostrando 
como eles podem enriquecer o nosso campo de percepção em relação à epistemologia e à 
didática. 

Mas ele não para por aí, ele nos estimula a continuar o processo de criação de novos campos 
semânticos, mostrando como ainda há muito por se fazer, muito por se pesquisar, e 
principalmente no que diz respeito à aproximação de novas áreas do conhecimento. Ou seja, ele 
lança a bola para o leitor continuar o jogo de articulações possíveis e inimagináveis. 

Paulo. 
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Re: Sociedade da Informação ou Sociedade Digital? 
por Paulo Quadros - Wednesday, 13 September 2006, 01:14 

  Oi Irene, olá colegas, 

Muito interessante sua observação. Veja que a gente está engatinhando na sociedade digital. O 
país já discute até o modelo digital que será adotado em todo o território, mas mal conseguimos 
resolver o problema de analfabetismo, isto sem falar do analfabetismo funcional e todos os seus 
agregados: anafabetismo digital, analfabetismo digital funcional, formação cognitiva etc. 

Estamos nos modernizando tecnologicamente. O celular, o ipod, a internet, tudo virou febre de 
consumo. Mas qual o verdadeiro potencial pedagógico destas coisas, afinal? 

Para mim, informação, conhecimento e aprendência são processos que demandam 
desenvolvimento educacional intenso. A primeira etapa diz respeito à estruturação, organização 
sistemática. A segunda já envolve contextualização, discernimento, crítica apurada. Já o último, 
conforme o próprio Assmann diz respeito à participação de toda a sociedade em um contexto de 
ensino e aprendizagem, é a fase da ecologia cognitiva, em que os ambientes e as vivências se 
interconectam e se multiplicam, multiplicando também os aportes e referenciais interpretativos. 

Penso que a educação é o meio pelo qual os meios tecnológicos possam significar realmente uma 
mudança radical em nossa sociedade. Será que afinal a educação é um fim em si ou um meio? E 
sendo um meio, é só um meio ou algo mais, como talvez uma mediação? 

Paulo.  
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Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Wednesday, 13 September 2006, 01:30 

  Oi Josyane, novamente, 

Penso que há muitos autores que se dedicam a explorar tais temas de um modo bem relevante 
para o campo pedagógico, sem muitas vezes, serem percebidos como significativos para reflexões 
pedagógicas. É o caso destes autores que tenho citado em minhas intervenções no fórum. 

Acho que a partir do que você disse eu citaria as interlocuções de duas pessoas que já tentaram 
responder a estas indagações a partir de outras indagações: 

O que adianta a internet sem projeto? - Nilson José Machado 
O que é a internet sem um olhar epistemológico? - Stela C. B. Piconez. 

 
Lembro destas indagações quando ainda estava em meu mestrado. E acho que elas continuam a 
fomentar inquietações. 

Penso também que para se discutir a idéia de um projeto pedagógico e do potencial do 
conhecimento cooperativo em rede, temos de nos perguntar também acerca do que é a internet? 
Que imagens elucidativas elas nos revela? Que imagens pedagógicas ela retrata para nós? Que 
metáforas podemos empregar para entender o fenômeno desta grande rede digital? Qual a 
distinção entre net e web? A internet é, afinal de contas, uma mídia, um meio ou uma mediação? 

Desculpe as provocações. 

Paulo. 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Wednesday, 13 September 2006, 01:50 

  Olá Irene, seja bem-vinda ao fórum. 

Por favor, não sinta receio de participar do fórum, este é apenas um espaço para nossas 
indagações. Lembre-se de que cada um tem a sua experiência e sensibilidade próprias. E é isto 
justamente que enriquece esta discussão coletiva. 

No que diz respeito à relação pedagógica, acho que na verdade, novos meios demandam novas 
estratégias, novas elucidações, novos pontos referenciais. Ou seja, a mediação dos conhecimentos 
acaba por ser realizada de uma forma não habitual, diferente. 

Isto exige do professor mais acuidade interpretativa. Algumas pessoas consideram naturalmente o 
fórum uma ferramenta fria, distante do contato do calor humano. Mas penso que o calor humano 
está também na relação que se constrói a partir do imaginário humano. 

Será que eu preciso conhecer alguém face a face para respeitar esta pessoa, para demonstrar afeto, 
solidariedade, compaixão. Será que as palavras digitadas em um computador são tão isentas de 
emoção. 

Veja como o Assmann escreve. Eu não o conheço pessoalmente, mas há uma prosa poética que 
nos envolve a cada leitura na sua dança textual. Ele nos toca pela magia do texto. Alguns autores 
como Barthes e Derrida tratam muito da sensualidade do texto, lembrando nos muito dos cultos de 
fecundação. Assmann lembra a relação entre saber e sabor, citando outro extraordinário pensador 
brasileiro da educação: Rubem Alves. "É preciso termos sabor pelo saber". 

Um dos colegas está muito interessado na questão do campo semântico, ou seja, como o Assmann 
lida com este tópico em suas reflexões. Acho que a chave está em toda esta espécie de 
sensualidade do próprio texto, esta sensibilidade diferente de tratar questões tão complexas de um 
modo tão apaixonante e poético. 

Paulo.  

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Campos 
semânticos 

 

Re: Campos semânticos 
por Stela Piconez - Wednesday, 13 September 2006, 08:27 

  Caros Alunos e Hamilton, 

Por uma questão de solidariedade e para não enfraquecer o diálogo entre nós todos, abrimos um 
campo chamado glossário na página do Moodle, exatamente para conter significados para 
conceitos que temos tentado refletir. No caso específico do que Hamilton propõe como necessário 
definir, por exemplo, o que se entende por campo semântic, será que todos nossos colegas estão 
compreendendo o diálogo entre Hamilton e Paulo? Como entender as semelhanças entre os dois 
autores se não há referências no texto de um deles? 

 Por campo semântico entendemos que é uma teoria derivada dos trabalhos de Jost Trier e de 
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Johann Weisberg que trata o vocabulário em termos de sistema de cadeias parciais articuladas 
entre si. Definem-se campos conceptuais e estudam-se as unidades lexicais que estruturam esses 
campos em campos lexicais, a partir das relações de sentido que mantêm umas com as outras. O 
vocabulário não é, pois, um inventário rígido de componentes independentes e isoladas, mas uma 
série de elementos combináveis que, estruturados em campos, constituem a totalidade do 
vocabulário. 

Perdoem-me a inserção neste diálogo de Paulo e de Hamilton. Se queremos estabelecer relações 
entre pensamento e linguagem, será preciso ter cuidado que um diálogo somente se instaura 
quando falamos em níveis conceituais conhecidos. Um cuidado com vocabulário e conceitos é 
tarefa para redação das teses e dissertações. 

Hamilton, você tem uma tarefa! Sugiro a inclusão em nosso glossário do conceito campo 
semântico. 

Stela 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Valkiria Venancio - Monday, 18 September 2006, 17:37 

  Olá Paula, Prof Stela, Paulo e Colegas  

Como dizem antes tarde do que nunca, então aqui estou eu!  

Gosto muito da maneira poética que Assman escreve sobre o papel do professor, poética e direta, 
dizendo: _ Acordem! O mundo está caminhando! Ninguém aprende mais desse jeito, vc precisa 
mudar, porque os alunos não são mais aqueles!  

Digo desta maneira, pois Assman questiona se os profs não perdem pontos qdo não explicitam 
sua preocupação pedagógica na lista de reinvidicações (p. 23) e eu digo: luta pelos direitos, mas e 
os deveres?  

O dever de propiciar espaços de aprendizagem com os recursos disponíveis e não simples 
transmissão exaustiva de informações. Porém “além de precariedades diversas das condições 
escolares ... constata-se a influência de um pessimismo nefasto revestido de uma falsa máscara 
de consciência política” (p. 65/66). Pessimismo este que nos faz ouvir frases do tipo: os alunos 
não querem nada ou os pais não se importam ou ainda não querem aprender.  

As atuais jornadas de trabalho dos profs são incoerentes com seu papel na instituição, talvez as 
tecnologias possam causar certa insegurança, mas esta pode até não vir das tecnologias, mas do 
tempo insuficiente para o preparo das aulas e até da formação precária para incorporar outros 
recursos que não o GLS (giz, lousa e saliva).  

A sua formação não esclareceu o que ensinar ou como fazê-lo e “...é obra de suma delicadeza 
sensibilizar seres humanos para metas solidárias, porque não se trata de criar consciência, mas 
de desencadear processos auto-organizativos em direção a um mundo mais solidário” (p. 66) na 
busca de uma sociedade que caibam todos.  

Sugiro que as estratégias de formação dos profs partam da hipótese desafiadora do Assman, que 
aproveitemos a “brecha” existente entre o poder político e econômico e a explosão dos espaços do 
conhecimento, recriando novas condições para a auto-organização. Pois a escola está longe de ter 
mentores e instigadores ativos de uma nova dinâmica de pesquisa-aprendizagem.  
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Re: Metamorfose do aprender 
por Marcelo Sacrini - Monday, 18 September 2006, 23:40 

  Bem, Stela e demais, 

Indo à questão inicial, me lembrei da explicação da professora sobre a origem da palavra 
"pedagogo" e, para mim que não sou originalmente da área da educação, mas da comunicação 
(para os que ainda não me conhecem muito), achei super interessante e gravei de imediato: 
"aquele que conduz", nas palavras da profa. Stela. 

Sendo isso, acho perfeita a colocação do professor Assmann ao mencionar os professores 
enquanto "mentores e instigadores" (no trecho destacado). Ora, nada mais natural essa 
qualificação, diria assim, e, a tecnologia, se compreendi bem, simplesmente reforça esse caráter 
natural e primeiro do professor: aquele que conduz e, mais do que isso, "instiga" o aprendente, 
anima, estimula, induz... como está nos dicionários. 

Interessante pensar que as tecnologias atuais confirmam e reforçam essa qualidade original do 
professor. 

Outra colocação interessante, colocada um pouco depois pelo Assmann no artigo, considera a 
utilização (e eu diria "apropriação") da tecnologia como uma "parceria cognitiva com as 
máquinas" e essa parceria está em total conformidade, no meu ver, com as noções de 
colaboração/cooperação entre humanos, que tratamos na nossa disciplina, mas mediados pela 
máquina, uma nova "parceira" segundo Assmann. 

PS. Desculpem me o atraso em me manifestar, pois mudei de apartamento e fiquei quase duas 
semanas sem Internet em casa. Ainda não li todos os posts do fórum. Portanto, me perdoem se 
repito algo que já foi ponderado pelos demais. 

Abs 

Marcelo Sacrini 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Marcelo Sacrini - Monday, 18 September 2006, 23:52 

  Oi Stela e demais, 
Bem, na minha opinião, auxilia. Óbvio isso né? Um exemplo prático, bobo mas importante sobre 
isso: como mencionei antes, fiquei um tempo sem poder acessar o moodle. Hoje, exatamente 7 
dias após a publicação deste post pela profa Stela, sua mensagem desencadeia e estimula alguns 
processos cognitivos na minha mente e isso aconteceria se eu lesse no mesmo dia, hoje, ou daqui 
a um mês. E o fórum é ideal para isso, melhor inclusive, no meu ponto de vista, que outras 
ferramentas pois permite a recuperação imediata dos raciocínios desenvolvidos pelos 
participantes, pois a leitura, na ordem como foram postados os comentários e textos, traz essa 
elaboração intelectual. 
 
Abs. 
 
MS 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Marcelo Sacrini - Tuesday, 19 September 2006, 00:08 
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  Também quero responder essa: "Será que os alunos, só porque acessam, aprendem?". 
 
Bem... tenho certeza de que SIM, aprendem. Claro, não enquadrei a colocação numa perspectiva 
somente do ensino formal e engessado pelo projeto pedagógio, mas tenho certeza de que 
aprendem. 
 
Nós aprendemos, somente usando e explorando, mesmo quando de forma errante (e a iternet é 
isso!)... e o que é que tem? Veja a televisão: hoje mesmo ouvi um testemunho sem compromisso 
de colegas de meu trabalho sobre seus filhos que estão atentos ou, mais atentos, aos "diferentes" 
dentro escola. Somente porque usam óculos, por exemplo, ou têm alguma necessidade mais 
específica. E isso tudo por causa do quê? Da TV... da NOVELA... dos RATINHOS da vida: eles 
ensinam sim. 
 
E talvez voltemos àquela discussão dos idíssimos anos de 1930 quando já se falava do cinema 
"para o mal" ou "para o bem"... engraçado isso. Falamos sempre que a televisão é ruim e isso é 
sabido. Mas ela (o conteúdo audiovisual) também dá noções importantes sobre a vida, alguém 
duvida disso? 
 
Mas a Stela vai insistir no projeto pedagógico... respondo: que tal explorar então esses recursos 
que o audiovisual, por exemplo, (e também vale o compuador, evidente) possuem para instigar e 
provocar nossos alunos? Não foi isso que o Assmann disse? Por que a escola faz isso porcamente? 
Medo do computador? Ué? Mas também têm medo da televisão? Do cinema? E do giz? 
 
 
Desculpem o tom provocativo... 
 
Abs 
 
MS 
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Re: Sociedade da Informação ou Sociedade Digital? 
por Marcelo Sacrini - Tuesday, 19 September 2006, 00:48 

  Oi Irene, Paulo e demais, 
 
Pessoalmente, não gosto da expressão "sociedade digital" e, na veradade (e me desculpem se 
estou mal informado ou tenho lido pouco), é a primeira vez que "ouço" colocado desta forma. 
 
Penso que o fato de estarmos digitalizando praticamente todos os nossos recursos tecnológicos 
que envolvem a informação (aí sim, talvez "sociedade da informação"), não dá a essa evolução 
dos recursos a importância em si, mas no uso que fazemos deles. Será que me expressei bem? 
 
Algo assim: depois que inventou-se a energia elétirca, nunca ouvi algo sobre "sociedade elétrica" 
ou "sociedade da luz". Agora, depois que vemos os recursos todos convergirem (escrevi certo?) 
em um meio que por acaso envolve a codificação da informação em bits, digital, tal estrutura 
permitiu isso que achamos ser uma revolução da forma como lidamos com a informação, 
mercantilizada (Lyottard), e construímos o conhecimento... ela PERMITE, mas ela não É. 
 
A tecnologia, por si, como a internet, por exemplo, deverá estar tão impregnada no nosso dia-a-
dia que apenas lembraremos de sua presença quando ela estiver ausente, como acontece com a 
energia elétrica, não é assim? 
 
Agora, em tempos de web 2.0 (vix... glossário?), onde a colaboração é mais importante que o 
suporte tecnológico, aí sim merece, no meu ver, uma reflexão mais importante, naquela 
perspectiva de que o uso modifica e reconstrói um novo tipo de usuário. Parece que é isso que 
vivemos hoje. Alguém avisou os professores sobre isso??? 
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Re: evoluímos aprendendo 
por Marcelo Sacrini - Tuesday, 19 September 2006, 01:21 

  Desculpem a demora. 
 
Paulo, foi o McLuhan que você citou o mesmo que via a máquina como extensão do homem? Se 
for ele, ou outro, parece que o Assmann "andou" um pouco mais essa noção, e não somente ele, 
mas o próprio Levy (me ajude Paulo!). Então, acho muito boa a colocação do McLuhan sobre a 
"reinvenção" do homem pela máquina, naquela perspectiva que já mencionei de ter sido o usuário 
modificado pelo uso que fez ou faz da tecnologia. 
 
Concordo com a Paula que a ferramenta em si não seja boa ou má. Talvez os homens sejam. E 
talvez a tecnologia potencialize esse homem ou, na melhor hipótese, apenas dê maior visibilidade 
a seus pensamentos e atos da forma como nunca aconteceu antes (e isso não o tornaria melhor ou 
pior do que sempre foi). 
 
E mais, naquela conhecida vingança do ser humano contra a sua própria morte (foi a Santaella 
quem disse!), pela possibilidade do registro do pensamento por aparatos manuseáveis em um 
suporte qualquer, desde a época das cavernas, o computador seria mais que uma simples extensão 
do pensamento humano, mas um acelerador do potencial cognitivo do ser humano, além de 
extensor dos sentidos, como o Assmann disse. 

Abs 

MS 
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Re: Metamorfose do aprender 
por Paulo Quadros - Tuesday, 19 September 2006, 15:41 

  Muito bem, Marcelo, bem-vindo ao nosso fórum de discussões pedagógicas. Suas preocupações e 
provocações são sempre bem-vindas. Tenho discutido muito com a Profa. Stela a respeito de Jean 
Baudrillard, um pensador francês, exímio na arte de provocar e revelar mal-estares à flor da pele. 
Creio que sua linguagem tem um sentido pedagógico profundo que nem sempre é facilmente 
captável por todos. 

Acho que sua discussão reflete um pouco o que se fala tanto em "Comunicação e Educação", 
linha de estudos da ECA/USP a respeito dos fundamentos e práticas pedagógicas com o uso de 
meios comunicacionais diversos. Eles falam conceitualmente da distinção entre "educação pelos 
meios" e "educação para os meios". A primeira forma aceita que por certo os meios 
comunicacionais têm um papel educativo na formação da sociedade. A segunda já pensa no 
aprimoramento de técnicas capazes de tornar estes meios cada vez mais pedagógicos no contexto 
escolar, por exemplo. 

Eu pessoalmente pensaria mais a respeito de uma das idéias interessantes de Freire, quando ele 
diz em não só ter em vista "o meio", mas também "os meios". Ou seja, neste sentido, ele está 
jogando com o sentido interno e externo do que é meio: ambiente interno e externo ou o interior e 
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o seu entorno cultural. Assim, acho mais rico se dizer "educação nos meios" do que "pelos meios" 
ou ainda "para os meios". 
 
Pelos meios, penso que restringe o sentido pedagógico. Para os meios considera um nível de 
orientação que pode ser muitas vezes unilateral, autoritária, impositiva, descaracterizando outras 
formas e o próprio sentido elástico do que é a idéia de meio como extensão. Já "nos meios", do 
meu ponto de vista, acresce a noção de uma modalidade de ensino relevante entre tantas outras, 
ou seja, sem hierarquia de visão conceitual. 

É como se pensar na idéia de "educação para os valores humanos" em detrimento de "educação 
em valores humanos". A primeira visão é equivocada porque parece se pensar que as pessoas as 
quais serão o alvo de tal prática educativa não possuem quaisquer valores individuais ou 
coletivos. É um contra-senso. Não devemos achar que sabemos mais do que os outros, 
simplesmente porque tivemos uma formação educacional privilegiada. 

Freire discorda desta visão. Baudrillard, Deleuze, Guatarri, Derrida, Foucault, Merleau-Ponty, 
Morin, Debray, Henry Giroux, Peter McLaren entre tantos outros pensadores contemporâneos 
lúcidos e muitas vezes mal compreendidos também discordam de visões hegemônicas, 
autoritárias e por vezes até fascizóides como esta. Temos o dever como intelectuais e 
profissionais da educação em tomar certo cuidado com o que pensamos, dizemos e praticamos, do 
ponto de vista pedagógico, e na vida em geral. Não podemos operar como meras apenas caixas de 
ressonâncias para discursos equivocados e muitas vezes perigosos. 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Metamorfose 
do aprender 

 

Além do bem e do mal 
por Paulo Quadros - Tuesday, 19 September 2006, 16:01 

  Bem, Marcelo, resolvi mudar um pouco o assunto, pois esta questão sobre "bem" e "mal" me 
lembrou Nietsche, que aliás tem um livro maravihoso com o título "Além do bem e do mal". 

Para ele, esta concepção de bem e de mal é muito estreita, fechada, o que acabava por incorrer em 
percepções interpretativas limítrofes. Ir além do bem e do mal requer um outro olhar 
interpretativo, que desconfie de certas categorias dadas como prontas e que ressoam por toda a 
parte. 

É um olhar discordante, dissonante, feito a partir de múltiplas perspectivas. Aliás, Nietsche fala 
muito da importância do conhecimento em perspectiva. do qual surgiu, por exemplo, o que se 
chama, hoje nos estudos culturais, de visão multiperspectística, em que os referencias culturais de 
todos os que estão envolvidos em um processo de ensino e aprendizagem passam a ser 
importantes. Alguns estudiosos desta linha são Douglas Kellner (inglês), Henry Giroux 
(americano)e Peter McLaren (canadense), todos apreciadores e até seguidores dos ensinamentos 
freireanos.  
 
Levantei esta questão, pelo seguinte, este discussão sobre o bem e o mal das tecnologias e dos 
meios de comunicação é tratada pelo Umberto Eco quando ele fala dos chamados apocalípticos e 
integrados. Alguns consideram, por exemplo, niilistas e apocalípticos, autores como Baudrillard, 
Derrida, Deleuze, Barthes, Foucault, Guatarri, entre outros, isto para não chamarem todos de 
loucos. Assmann, no artigo, discorda desta visão, porque ele se nutre tanto da lucidez de Freire, 
quanto da de Nietsche e dos pós-estruturalistas franceses. Há consistência entre os pensamentos 
destes autores, porém de difícil entendimento. Veja como é importante um espaço como este 
fórum, acho que a universidade deveria ter também mais grupos de estudos, envolvendo 
professores, pós-graduandos e graduandos, para que pudéssemos discutir com mais propriedade e 
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mais tempo tais questões. Este seria um processo mediativo extremamente pedagógico e 
enriquecedor para todos. 
 
Paulo Quadros. 
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Tecnologia neutra 
por Paulo Quadros - Tuesday, 19 September 2006, 16:28 

  Marcelo, existe uma concepção muito predominante entre os americanos, inclusive entre 
estudiosos do MIT: a noção de que a tecnologia é neutra. 

Quando eles falam da tecnologia neutra, justamente defendem a idéia de que a tecnologia 
depende do uso que a sociedade faz dela, ou seja, para o bem ou para o mal. Creio que isto é 
muito reducionista e confortável para quem produz conhecimento, pois o exime de qualquer 
responsabilidade social. Será que a bomba atômica é uma tecnologia neutra? Será que o rádio, a 
televisão e a internet são tecnologias essencialmente neutras? Será que esta visão ajuda a se 
compreender melhor a natureza complexa dos aparatos tecnológicos? Creio que não. Mas esta é 
uma visão muito reproduzida no mercado de tecnologia educacional e de EAD. Acho lamentável 
o que já ouvi em alguns congressos a partir de muitas autoriedades que querem positivar a todo o 
custo certas idéias e conceitos, negando a essência da densidade crítica e seu propósito 
pedagógico. 

Na verdade, muitos autores discordam completamente desta visão, como os pós-estruturalistas. 
Veja que Assmann também não aceita tal visão. Falar em tecnologia neutra é como falar em 
conhecimento neutro em geral, ciência neutra, por exemplo. É negar o caráter simbólico de toda e 
qualquer produção humana. Cultura é ou não produção simbólica? Como é que fica então o papel 
dos semioticistas em relação a isto? 
 
A tecnologia é neutra ou simbólica, ou ainda semiótica? Niestche discordava veemente da noção 
de conhecimento neutro, achando que isto era uma armadilha perceptiva que culminava em uma 
espécie de visão ilusória e totalizante. Notadamente, esta visão tem hoje em dia, sem dúvida, 
muitos componentes mercantilistas, como já mencionei anteriormente. É defender tudo pela 
força, e não pelo diálogo, principalmente pelo caráter dialético do diálogo, que muitas vezes não 
interessa, mas que interessa a educadores, por exemplo. 

Paulo.  
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Tudo é tecnologia... 
por Paulo Quadros - Tuesday, 19 September 2006, 17:14 

  Veja, Marcelo, falamos de tecnologia ainda de um modo restritivo. 

Giz, lousa, cadeira, apagador, lápis, caneta, tudo isto é tecnologia, e tecnologia educacional das 
melhores. Por que temos de pensar em substituir drasticamente tudo pelo computador, como se 
isto fosse resolver o problema educacional do Brasil? 

Nosso país parece viver continuamente a idéia de panacéias ilusoriamente redentoras. A 
tecnologia não vai nem nos aniquilar e nem nos salvar de qualquer coisa, muito menos de nós 
mesmos. Isto é o que penso, pelo menos. Ela nos ajuda a entender melhor o mundo e a nós 
mesmos, isto se somos capazes de compreender este aspecto significativo dela. Pode também 
propor novas estratégias de relacionamento entre as pessoas para o trabalho, lazer e educação. 
Mas também, para isso, precisamos compreender bem esta complexidade de relações. 
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O giz é altamente pedagógico. Será que o professor sabe empregá-lo bem? Será que não sabendo, 
vai saber como empregar bem um lousa eletrônica? E o computador? Tem gente que o vê ainda 
como meramente uma máquina de escrever sofisticada, que utiliza tela no lugar de papel. 

Pierre Lévy discorda, dizendo que o computador não é uma máquina de escrever e sim uma 
máquina de ler. É como uma lente para se ler o mundo. Lembre-se de que para Freire, ler é ler o 
mundo e a palavra falada e escrita servem justamente para que possamos nos abrir a um novo 
mundo de sentidos e significados da cultura e da natureza. 
 
Para Derrida, a escrita é puro pensamento, e quem pensa sempre escreve, desenvolve uma marca 
pessoal de sua escrita, mesmo que ainda não expressa finalmente no papel, que é o suporte da sua 
forma. Já para Freire, leitura é interpretação enquanto que escrita é transformação. Veja que hoje 
em dia, já fala em ler imagens, leitura digital, escrita digital, leitura do mundo digital etc. Isto 
levanta a noção de que estamos diante de uma mudança radical no paradigma interpretativo da 
leitura, ou melhor, num corte epistemológico do que é leitura e escrita. E isto requer um contínuo 
repensar histórico da leitura e da escrita, no que concerne aos seus aspectos culturalmente 
evolutivos. 

Aliás, leitura e escrita são ou não são tecnologias humanas? Nossos sentidos perceptivos, para 
Norbert Wiener, são tecnologias humanas: o olho, o ouvido, o olfato, o paladar, as mãos, os pés. 
Para Jacob Bronowski, contemporâneo de Wiener, toda linguagem é tecnologia. Não só a 
linguagem dos computadores, mas também a linguagem do vídeo, da televisão, do teatro, do 
corpo, enfim a linguagem humana em geral. Veja como não paramos para pensar em tais 
questões, nos aprisionando a questões de mero senso comum. 

Será que tais questões não seriam importantes na formação de nossos professores? Para Arlindo 
Machado, computador, vídeo e televisão são máquinas semióticas, mas como podemos interpretar 
os signos e símbolos inerentes a tais tecnologias sem a formação que nos foi negada? Isso só 
demonstra como a formação contínua do professor é fundamental para a qualidade do seu 
trabalho pedagógico. Isto incorre levar à sua formação idéias, conceitos e atitudes oriundas de 
outras áreas de conhecimento, mutas delas ainda emergentes, e difíceis de serem aceitas como 
relevantes. Pior ainda no que diz respeito à sua interface com outras áreas. Veja como o assunto é 
complexo, por demais. 

Paulo.  
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leitura e interpretação 
por Paulo Quadros - Tuesday, 19 September 2006, 17:29 

  Oi Marcelo, Profa. Stela e colegas, 

Veja como o fórum é um elemento de cognitivismo coletivo, ou seja, como todos nós aqui 
presentes podemos dar nossas singelas contribuições para encadear novas idéias, sugerindo novas 
percepções a partir do que está sendo discutido. 

A leitura deixa de ser apenas isolada, silenciosa, individualizada, embora estas noções continuem 
a co-existir. Ela passa a ter um componente mais aberto, compartilhado e notoriamente de caráter 
também mais público. 

As pessoas ainda têm muito receio de assumirem suas posições publicamente, por temerem 
rechações, mal entendimento, rivalidades, ou seja, conflitos desnecessários. Mas, como o próprio 
Freire já dizia "democracia é tensão", pois a visão democrática envolve interlocução, dialógo e 
dissenso. Não se pode concordar com tudo e com todos todo o tempo. A relativização do nosso 
olhar é o próprio exercício de nossa autonomia em relação aos discursos hegemônicos. Contudo, 
vemos que ainda não fomos capazes de amadurecer esta noção de democracia ativa e/ou 
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participativa para a qual a internet pode ser um meio potencial de aprimoramento. 

Paulo.  
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McLuhan e os meios de extensão 
por Paulo Quadros - Tuesday, 19 September 2006, 18:26 

  Olá Marcelo, Paula, Profa. e caros colegas, 

Bem, Marcelo, McLuhan é considerado um dos grandes teóricos da comunicação. E também um 
dos pensadores-chave na teoria da mediação. Ele escreveu muito sobre meios de comunicação em 
geral: rádio, televisão, livro. Infelizmente, não viveu até a era da comunicação digital e da 
internet. Mas há autores que deram prosseguimento aos seus ensinamentos, como Derrick de 
Kerckhove, atual diretor do Instituto Marshall McLuhan, da Universidade de Toronto, no Canadá. 

Uma das obras mais conhecidas de McLuhan é sem dúvida: Os meios como extensão do homem. 
Para ele, os meios em geral (meios de comunicação e de locomoção) estendiam o caráter 
cognitivo individual e coletivo do homem. Ele compara muitas vezes os meios como forma de 
extensão dos sentidos humanos: o rádio como meio de extensão do ouvido e a televisão como 
meio de extensão do olho e do ouvido. Neste sentido, ele demonstra como cada novo meio 
estende os aspectos perceptivos do homem. O que poderíamos dizer da internet atual, por 
exemplo? Certamente, ela expande mais ainda os meios de extensão do homem, já que incorpora 
imagem, som e texto ao mesmo tempo, em um mesmo suporte tecnológico, ou vaso comunicante, 
para empregar um termo das teorias da comunicação, em especial da cibernética. 

McLuhan foi também o primeiro teórico talvez a pensar na noção de globalização, quando 
sugeriu o termo "aldeia global". Enfim, há muitas idéias dele que são interessantes, mas é mais 
daqueles autores pouco compreendidos, inclusive na comunicação. Os termos meios frios e meios 
quentes, empregados por ele, são vistos com ressalvas por muitos. 

Acho que a Lucia Santaella fornece uma noção mais consistente ao meu ver, principalmente 
quando ela fala da relação entre imaginário e anulação de sentidos. Por exemplo, o livro e o rádio 
seriam meios quentes, pois não exigem todos os sentidos perceptivos, dando espaço mais fértil 
para a imaginação. Já a televisão exige mais sentidos, o que pode incorrer num processo de 
anulação. 

Veja que alguns autores consideram a televisão um meio mais passivo do que o rádio e o livro, 
por exemplo. Mas será que as imagens não reelaboram também o imaginário? Aí penso mais 
como Baudrillard, quando fala da relação entre imagem e realidade profunda. Para ele, imagem é 
uma estrutura de pensamento, que requer um pensar contínuo além das aparências predefinidas. 

Acho pessoalmente, linda a imagem da Santaella quando ela diz que a linguagem é a vingança 
meiga do homem. Joyce, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e João Cabral de Mello Neto são 
exemplos claros disto. Estes autores, provenientes de lugares tão esquecidos e violentados, 
devolvem ao mundo um sentido de relutância, de coragem e de beleza interior profunda. Vemos 
isto também em Frida Kallo, Clarisse Lispector, Elias Cannetti, Franz Kafka, entre tantos outros. 
Enquanto os nazistas contaminavam a língua alemã com seus preceitos de intolerância e racismo, 
Elias Cannetti mantinha a língua pura em sua obra literária, mostrando um afeto lingüístico que 
nada conseguiria destruir. 

A linguagem também é vista como um aspecto de transcendência, imortalidade. Veja como nos 
referimos a autores já há bastante tempo falecidos, mas que permanecem pela força de suas obras 
e seus pensamentos, que continuam a despertar em nós grandes indagações e provocações. 
Nietsche também falava muito do caráter transcedente da arte, mesmo sendo ateu. Caetano se 
inspirou em Nietsche para compor "força estranha". Apresentou-a ao Roberto Carlos, que teve 
outra percepção: de um sentido de transcendência religiosa, mas não é, embora possa ser. Como 
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ela sugere esta ambigüidade, foi este o filtro interpretativo que serviu para o Roberto Carlos 
gravar a canção, que ecoou aos quatro cantos do país, com um fundo místico, que é a noção que o 
Roberto Carlos passa por sua interpretação. Aliás, também esta é a canção predileta da própria 
mãe do Caetano Veloso, exímia religiosa e católica. 

Veja como a força da idéia ou sua interpretação acaba valendo mais do que o sentido nela 
contido. Isto é o que Regis Debray chama de estudos midiológicos, um campo de estudos das 
mediações. Falamos aqui o tempo todo de meios e mediações, sem utilizar os termos. 

Um detalhe importante é que esta noção de meios como extensão do homem, McLuhan 
reelaborou do conceito de próteses de Norbert Wiener. Afinal de contas, o que são próteses 
mesmo? 

Paulo.  
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Sociedade da Informação ou Sociedade Digital? 
por Paulo Quadros - Tuesday, 19 September 2006, 18:59 

  Oi, Marcelo, Irene, Profa. e colegas, 

Bem, Marcelo, Assmann salienta que Sociedade da Informação, Sociedade do Conhecimento e 
Sociedade Aprendente são noções que denotam um uso evolutivo dos meios tecnológicos digitais. 

Claro que para que haja esta evolução é preciso existir antes de mais nada o substrato básico que é 
a tecnologia digital. Mas o que é digital ou o que é digitalização? Qual a distinção entre mundo 
analógico e mundo digital? Será que isto já se tornou suficientemente claro para todos nós? Creio 
que ainda não, muito menos para o professor que acaba sendo vítima de obrigações 
institucionalizadas de uso da tecnologia digital, porque a sociedade demanda e os governos 
impõem... 

Nicholas Negroponte escreveu um livro intitulado "Being Digital", o qual foi traduzido por 
"Mundo Digital". Neste livro, ele fala muito de diversas relações com o mundo que advém da 
inserção do meio digital em nosso cotidiano. Mudam-se completamente as nossas relações 
culturais. A tecnologia passa a ter um papel mediador entre muitas realidades. 

Assmann também fala quando expõe que os processos de trabalho, de ensino e aprendizagem, a 
partir da visão suscitada pelas organizações aprendentes, passam a configurar-se como 
"verdadeiras ecologias cognitivas flexíveis, que demandam crescente adaptabilidade por parte das 
pessoas envolvidas" (p. 90). 

Ainda, tais aprendentes, nesse contexto organizacional emergente, representados pela autonomia 
individual correlacionada ao conjunto de coletivos interagentes "estarão continuamente imersos 
nesse novo líquido amniótico dos multimeios que passarão a intermediar, em medida crescente, o 
nosso acesso às realidades" (idem). 

Na verdade, estamos falando de um processo de mediação ou intermediação tecnológica realizado 
pelos meios digitais como nunca se pensou em tempo algum da existência humana. 

E ele continua, dizendo que a questão de fundo maior diante deste novo paradigma tecnológico 
seria justamente pela atitude humana em como "assumir e viver humanamente essa hibridação dos 
contextos aprendentes, ou seja, essa circunstância nova de existência humana que consiste no fato 
de que não apenas alguns momentos de trabalho, mas praticamente a vida humana inteira, ocorre 
agora num ambiente de interações entre seres humanos e máquinas". Do que decorre para ele, 
então, a noção de uma nova sensilibidade, um novo modo de pensar o mundo, os objetos, os 
sujeitos e suas relações interativas, ou seja, a idéia de um "pensar com novos recursos". 
 
Acho que digitalização concebe todo este movimento de pensar, sentir e agir pedagógico para um 
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outro campo de sentidos, mais aberto, mais sincrético, mais emancipador. 
 
Paulo. 
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Re: Tudo é tecnologia... 
por Marcelo Sacrini - Tuesday, 19 September 2006, 23:17 

  Pois bem, Paulo e tantos, 

Não imaginei a tecnologia de modo tão restritivo, Paulo. Não sei se antes expus com clareza um 
único e singelo ponto, que reforço agora: lembro que antigamente, as crianças tinham em casa 
seus quadros negros e giz e também em casa repetiam as atividades do professor, quando ainda se 
sonhava em ser um deles com alguma perspectiva. 

Hoje, os alunos vão para a sala de aula já familiarizados com tecnologias futuristas, como os ipods 
e laptops, sabem o que é Mp3, utilizam o orkut, youtube, web 2.0, fazem blogs, têm celulares com 
bluethoot (é assim?), usam handhelds e outros brinquedos enquanto, na escola, continuamos com 
os modos mais conservadores, e não menos eficientes. Apenas isso quis dizer e a escola deveria 
estar mais atenta a isso, é o meu olhar sobre esse assunto. 

Acho os recursos mais comuns os melhores: lamento ver os professores utilizarem, por exemplo, 
os data-shows como se fossem lousas, sem de fato explorar suas possibilidades e recursos. Uma 
pena. 

Um registro de apreço e admiração: invejo, no bom sentido, a fluência com a qual você circula 
pelos autores e as suas idéias, Paulo. Em poucos posts seus vi mais nomes de autores dos quais já 
li e possivelmente irei ler em toda minha vida. Que bom que você faz parte do nosso grupo! 

[]s 

MS 
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Por que não participamos? 
por Paula Ponce - Monday, 9 October 2006, 04:41 

  Tenho me sentido mal por não estar interagindo no fórum. Infelizmente não sou apenas eu que 
não ando postando mensagens. 

Inspirada pela inatividade da nossa turma no fórum, comecei a pensar se esta nossa postura é 
resultado do tipo de educação que recebemos na escola.  

Como seríamos se desde pequenos tivéssemos sido educados de outra forma, interagindo, 
discutindo, conversando e também aprendendo a escutar e aceitar a opinião alheia. 

E o medo que temos de nos expor? O julgamento das pessoas as vezes é realmente muito rígido. 
Será que se a escola nos ensinasse a escutar sem preconceitos a opinião do outro não nos 
sentiríamos mais seguros para nos expor?  

E a sociedade toda, como seria se nossa escola fosse diferente? 
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Será que a mídia teria tanto poder sobre as pessoas se elas tivessem sido educadas em escolas 
aonde fossem motivadas a pensar por si mesmas ao invés de apenas ouvir e repetir, sem discutir, 
sem questionar?  

E na política, será que as pessoas não seriam menos coniventes com tanta corrupção? 

O que vocês acham? 

Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 
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Re: Por que não participamos? 
por Stela Piconez - Monday, 9 October 2006, 10:51 

  Paula e colegas, 

tenho certeza que o maior responsável pela inércia de participação podeser atribuída ao tempo (ou 
falta dele?!!?). No entanto, TEMPO É QUESTÃO DE PREFERÊNCIA E DE ESCOLHA. O fato 
de se ter flexibilidade de horário e nenhuma punição com notas baixas etc etc os alunos em novos 
espaços de aprendizagem, participação e colaboração ainda "resistem" aguardando que o 
professor "transmita" as informações necessárias ao curso. tal postura, com certeza, não teremos 
neste curso. 

A leitura de Hugo Assmann responde ás questões colocadas. Recomendo a todos novamente. 

A sua angústia é compartilhada por mim e pelo Paulo, com certeza, por termos a responsabilidade 
e compromisso com as proposituras de participação por fóruns.Sua participação é fundamental 
neste caso! 

Stela 
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Re: Por que não participamos? 
por Valkiria Venancio - Monday, 9 October 2006, 11:59 

  Olá Paula, 

Concordo com vc que tivemos uma educação que pouco colaborou para que fossemos adultos 
críticos.  

Primeiro em casa onde nossos pais, com um único olhar, já nos dizia “feche a boca”, depois na 
escola onde só podíamos ouvir.  

Trabalhávamos tanto com a memorização e hoje, na política, por exemplo, vemos que não a 
utilizamos pra nada. Nem com a mídia colaborando.  

Outro motivo que talvez nos fizessem mais calados ainda e pouco participativos é o medo de 
errar, pois errar era proibido e expor seu erro a outros era demonstrar que vc não sabia.  

A tecnologia surgiu para que o motivo “falta de tempo” fosse superado, pois com ela podíamos 
ganhar mais um pouquinho dele, porém vamos atrás de mais e mais coisas para fazer e o danado 
do tempo continua escasso para escrevermos para o fórum 2, será?  

Bem, rascunhei algumas coisas para o segundo fórum, mas não sei onde depositá-las, será que é 
aqui no fórum 1 mesmo? Para continuarmos e ampliarmos as discussões já iniciadas? E como o 
Paulo perguntou, quem será o 1º? O mais audacioso? Brincadeirinha...  
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Ah! Eu esqueci que o tempo no moodle é “escasso” e estou escrevendo esta resposta pela 2ª vez 
para colá-la, será que isto não tem jeito, que chatice!  

Mostrar principal | Responder 
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Re: Por que não participamos? 
por Paulo Quadros - Monday, 9 October 2006, 13:06 

  Cara Paula, Professora Stela e colegas, 

Acho muito pertinente a sua observação. Este é um espaço que pode ser empregado não apenas 
para as reflexões teóricos de autores consagrados, mas também para nós refletirmos acerca das 
nossas próprias posturas frente ao uso das tecnologias e do nosso cotidiano como cidadãos que se 
querem fazer presentes ao mundo. 

Paulo Freire já dizia de que o verdadeiro sentido educativo é o de estar presente no mundo e com 
o mundo, em cada indagação e indignação. 

O filósofo Jean Baudrillard certa vez também disse: "O outro é aquele que me provoca ao 
infinito". Será que estaríamos dispostos a enfrentar este desafio do qual Baudrillard discorre? Mas 
alguns intelectuais o julgam louco, porque não entendem o que ele diz e como diz. Não entendem 
o referente e nem o referencial da mensagem, ou seja, nem o pensador, muito menos a sua 
estrutura de pensamento que aponta para uma sensibilidade diferente dal qual estamos 
acostumados ou pela qual fomos doutrinados. 

E assim, continuamos muitas vezes a não entender o outro, porque perdemos até as referências 
essenciais para que possamos compreender a nós próprios, individualmente. Como diria ele: 
quem fala o que? Ou seja, quem diz, diz porque pensa aquilo que diz ou porque está repetindo o 
discurso de outro, por exemplo? Então onde estaria a tão desejada autonomia do pensamento, 
lembrando Freire e Piaget. 

E veja como Assmann também toca nesta questão de um modo inteiramente poético, porque ele 
entende onde tais pensadores querem chegar. Ele prova ter discernimento, autonomia no seu 
modo de pensar. Por isso, ele seria tão importante em nossas discussões pedagógicas, éticas, 
políticas e libertárias em nosso fórum da disciplina. Porque ele compreende aquilo que poucos 
autores compreendem e faz disto um prenúncio para amadurecermos como seres humanos críticos 
e criativos. 

Veja no que a disputa para presidente se transformou em nosso país, uma luta entre o bem e o 
mal. Novamente, estamos diante de categorias totalizantes que nos impendem a enxergar a 
ambigüidade do ser humano em suas atitudes individuais e coletivas. Acho que precisaríamos 
talvez reler Nietsche: "Além do Bem e do Mal". E compreender aqueles que o compreenderam, e 
que são mal compreendidos talvez por o terem compreendido: Derrida, Baudrillard, Deleuze, 
Barthes, Guattari, Foucault, entre tantos outros. E naturalmente Freire e Assmann, outros mal 
compreendidos, acredite se quiser... Quem sabe este não seja um bom motivo para acordarmos 
nossos colegas para o fórum, hein? 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
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Re: Por que não participamos? 
por Paulo Quadros - Monday, 9 October 2006, 13:47 

  Valquíria, Paula, Professora e colegas em silêncio (só para provocar...), 

Fico muito contente com a sua participação e suas indagações. Lembro de um filme do cineasta 
alemão "cult" Fassbinder, intitulado: O medo devora a alma. Um filme bastante instigante e que 
rompe muitos e muitos esteriótipos e preconceitos: de idade, de origem, de língua, de pele, de raça 
etc. 

Acho que você tem razão: fomos de certa forma doutrinados para termos medo, e por isso, temos 
muitas dificuldades de aceitarmos os outros e seus pontos de vista, principalmente os mais 
diferentes, os que nos provocam a todo momento, nos causando mal-estar, mas ao mesmo tempo 
que também nos levam a refletir e a mudar nossas posições habituais, muitas vezes fruto de uma 
cultura que homogeniza nossa percepção da vida e do ser humano. Aquilo que nos provoca e nos 
causa medo pode também nos ajudar em nossa humanização, não é? Penso que aprendemos 
sempre, seja com o afeto, o amor, o prazer, a felicidade, mas também com a dor, a tragédia, o 
desafeto, a angústia etc. 

Penso que temos sim medo de errar, mas o erro não é construtivo, ou não é? Será que Piaget 
estava errado? O outro me provoca, e isto exige uma resposta, uma postura à altura de sua 
provocação... Ou eu me abro ou permaneço calado. Por que não me abrir então para outro? Qual o 
risco? Um discordar com o outro? Mas não é assim que a gente aprende a relativizar nosso modo 
de pensar e nossos julgamentos críticos? 
 
Acho que Fassbinder tinha razão: o medo devora a alma. Quem consegue ser feliz com medo de si 
e dos outros? Com o medo de experimentar? Com o medo de se dar chance para ser feliz? Com o 
medo de expor seus sentimentos? Com o medo de rever posturas? Com o medo de interagir 
socialmente? E o que se ganha com tanto medo, afinal? E o que se perde quando não se tem mais 
medo? (Bem dentro do espírito baudrillariano...) 

O medo de se expressar pode significar também medo de se viver... E vivemos agora uma nova 
fase da humanidade. Como diz Assmann, devemos aprender a assumir humanamente estes novos 
contextos aprendentes que nos trazem a inserção das tecnologias em nosso cotidiano, pois afinal 
de contas, elas estarão cada vez mais presentes em nossas vidas e em nossa relação com o mundo. 
Então, por que medo daquilo que pode ser tão positivo para sermos mais humanos, no sentido de 
sermos mais solidários, afetuosos, reflexivos, generososos e ativos no mundo? E como este 
mundo atual carece de intervenções humanizadoras... 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Por que não 
participamos? 

 

Fórum 2 
por Paulo Quadros - Monday, 9 October 2006, 14:01 

  Valquíria, Paula, Professora e colegas (sedentos por interagir...), 

Você pode simplesmente abrir a discussão com uma chama de tópico novo. Isto seria o ideal, pois 
assim evoluímos para a discussão em um outro plano indagativo, que é o propósito do segundo 
fórum. 

Para os colegas audaciosos, que desejam "ir aonde nenhum homem jamais esteve" ( no caso do 
segundo fórum), sugiro que encadeiem seus tópicos fora desta discussão, ou seja, a partir de 
tópicos autônomos dos seus interesses. Assim, o colega que desejar pode ler e responder com 
mais facilidade, uma vez que eles estarão encadeados um abaixo do outro. Isto dará mais 
visibilidade e organização às nossas discussões. 
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Bem, isto é só uma sugestão pessoal para auxiliar no uso do fórum. 

 
E aí,quem tem medo ainda de fórum? Acho que não dói e nem provoca abalo sísmico... 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Por que não participamos? 
por Caroline Castilhone - Monday, 9 October 2006, 21:57 

  Olá Valkiria, Paulo, Paula, prfa Stela e demais colegas, 
 
Vou  iniciar um diálogo um tanto intimista e em tom de desabafo pra de certo modo me encorajar. 
 
Me identifiquei integralmente com o que a Paula e Valkiria disseram e mais, meu medo de errar é 
muito grande pois não me sinto com condições - conhecimento teórico, leituras na área de 
educação, filosofia, entre outros medos - já que é a primeira vez que participo de um processo de 
aprendizagem como este na posição do "ser aprendente". 
 
Entro inúmeras vezes no Moodle, passeio por ele, abro links testo as “coisas” pra  ver como 
funcionam, na tentativa de me familiarizar. Acho que minha única contribuição será com relação à 
palavras no glossário (tenho mais algumas contribuições ainda não postadas) pois preciso muito 
buscar o significado de tantas coisas novas e desafios que estão à minha frente nessa disciplia. 
 
Até breve. 
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Re: Por que não participamos? 
Por Marcelo Sacrini - Tuesday, 10 October 2006, 08:45 

  Caríssimos, estou confuso. 
 
Este é o Fórum 2? Não pude estar na última aula e aguardei o relatório síntese, para saber o que 
havia sido encaminhado como tarefa, além da participação, claro. 
 
O Paulo havia postado algo sobre avaliar ESTE ambiente de aprendizagem conforme alguns 
conceitos do glossário do Assmann. É isso? 
 
A propósito, acho que uma das causas da baixa participação, já que falamos disso, é sim um 
pouco a questão do tempo (a falta dele, né Stela), que nos impõe definir prioridades e escolher (aí 
sim) a ordem numa fila imaginária e interminável de afazeres. 
 
Bem, isso reflete na educação? Evidentemente. Nossos alunos, mesmo os pequenos, ja crescem 
condicionados a viver numa situação de eterna "falta de tempo", já que vivemos numa era onde a 
performance (Lyotard de novo) é obrigatória. Não acredito que seja incapacidade ou medo. Se 
estamos aqui, devemos ter algum mérito, não acham? 
 
 
Abs a tds. 
 
MS 
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EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Analisando o 
Moodle (AVA) 

 

Analisando o Moodle (AVA) 
por Josyane Lannes - Tuesday, 10 October 2006, 14:29 

  Olá professora e demais colegas, 
 
Comei a analisar o Moodle sob vários aspectos... vamos trabalhar juntos. 
Observem a lista de indicadores que estou montando a partir de leituras sugeridas pela professora 
e também de outras referências mais técnicas. O que vcs acham? Eu já respondi alguns deles, e 
ainda caminho para mais detalhes. Já entrevistei inclusive o Thiaguinho, na última semana (que 
por sinal eu compareci, esqueci que era virtual), a respeito de instalação do AVA. 
Indicadores: 

• Objetivo 

• Estratégia didática 

• Tipo de argumento 

• Clientela 

• Conteúdos 

• Ferramenta de desenvolvimento 

• Problemas freqüentes 

• Impactos 

• Grau de interatividade 

• Interface 

• Configuração ideal 

• Avaliação final do usuário 

• Requisitos não funcionais quanto ao produto 

o Usabilidade 

o Eficiência 

o Reusabilidade 

o Portabilidade 

o manutenibilidade 

• Requisitos externos 

o Segurança 

o Interoperabilidade 

Beijos, Josyane  
Responder 
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Re: Analisando o Moodle (AVA) 
por Paulo Quadros - Tuesday, 10 October 2006, 16:42 

  Oi Josyane, Profa. e colegas, 

Veja Josyane, na verdade, a proposta do fórum é escolher dois conceitos do glossário do Assmann 
e verificar até que ponto eles ajudam ou iluminam nossa análise de ambientes virtuais, no caso, 
tendo como objeto de estudo o moodle. 

Estas categorias que você levantou são interessantes para analisar uma série de ambientes virtuais 
de ensino e aprendizagem, mas qual delas está inserida no glossário do Assmann. Escolha apenas 
duas delas, há tantas... Vejamos algumas, por exemplo: adaptabilidade, autonomia, complexidade, 
ecologia cognitiva, emergência, hipertexto, holismo, inteligência coletiva, interdisciplinaridade, 
multi-referencialidade, prazerosidade, rede, relação pedagógica, rizoma, simbiose, sinergia, 
transdisciplinaridade, transversalidade, virtual, entre outros. 

Veja que, na verdade, estes conceitos podem ser meta-conceitos que tragam referências às 
categorias que você enunciou, dando mais profundidade à interpretação do ambiente virtual 
selecionado para análise. 

Portanto, parta dos conceitos enunciados pelo Assmann, depois naturalmente você pode 
estabelecer uma ponte conceitual com termos mais usuais na análise de ambientes virtuais. Pense 
na idéia de um pensamento transversal em que conceitos servem para compreender e articular 
novos conceitos numa rede interminável de associações interpretativas. 

Paulo Quadros. 
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Re: Por que não participamos? 
por Paulo Quadros - Tuesday, 10 October 2006, 17:04 

  Oi Caroline, olá Valkíria, Paula, Profa. Stela e colegas, 

Fico contente de ver que todos começam a participar do fórum. Sei que para muitos é difícil se 
expressar livremente em um ambiente virtual, já que isto requer intenso aprendizado. Por isso, 
nada melhor do que começar para se aprender... Senão a gente não aprende nunca... Lembre-se do 
filme do Fassbinder: O medo devora alma... O medo nos paralisa, nos impede de viver, de sermos 
felizes, de vivermos em comunhão, de conquistarmos novos amigos, de sermos como realmente 
somos. 

Sendo assim, colegas, que tal pensarmos em coisas agradáveis, como o livro do Assmann sugere, 
ao entrarmos e utilizarmos este ambiente. Não tenham medo da máquina, ela não morde. Ela só 
nos causa indagações... Lembre-se da idéia de pensar atrelada à idéia de viver, ou seja, 
pensamento e vida atrelados um ao outro, que é uma das discussões iniciais do livro do Hugo 
Assmann. O pensamento seria então um processo vital da existência humana. 

Este espaço do fórum tende a ser apenas um espaço da nossa expressão crítica, ou seja, um espaço 
de conhecimento, mas que deve ser empregado com profundo prazer, sem traumas, sem angústia, 
sem medo. Já dá até para escrever um livro, gente, "quem tem medo do moodle?" ou talvez, 
"quem tem medo do virtual?", ou ainda "quem tem medo das tecnologias de informação e 
comunicação?"  
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Mas vejam bem, não somos educadores interessados no uso deste meio como forma de 
aprimoramento pedagógico? Como então podemos ter tanto medo daquilo que é o nosso objeto de 
estudo e de trabalho? 

Sei que é difícil dominarmos todas as técnicas e tecnologias educacionais, mas isto não quer dizer 
que devemos temê-las profundamente, não é? 

Precisamos analisar seus potenciais pedagógicos, mas como podemos fazer isto se temos tanto 
medo de utilizá-las, de modo a apreendê-las? E como podemos aprendê-las sem reflexões 
intensas, sem a inter-relação teoria e prática que seria o propósito deste segundo fórum... 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Por que não 
participamos? 

 

Re: Por que não participamos? 
por Paulo Quadros - Tuesday, 10 October 2006, 17:14 

  Oi Marcelo, Profa. e colegas, 

Marcelo, na verdade, o segundo fórum deveria ser aberto como um tópico autônomo e não dentro 
do fórum já iniciado. Acho que isto embaralha a percepção de nossas discussões. No entanto, as 
discussões que iniciamos são interessantíssimas, portanto, não porque abandoná-las. Assim, 
teríamos duas frentes: o conteúdo do primeiro fórum concentrado em suas próprias questões; e o 
conteúdo do segundo fórum também concentrado em suas próprias questões. 

Se possível, procure então abrir um tópico novo. Realmente, no segundo fórum é para se escolher 
dois termos do glossário do Assmann e verificar até que ponto eles podem ser empregados para a 
análise do ambiente moodle como categorias interpretativas. 

Naturalmente, você pode fazer uma ponte entre as categorias cunhadas pelas Assmann e outras 
categorias já mais usuais, conforme o que a Josyane selecionou, por exemplo. Mas parta das 
categorias do Assmann para depois então fazer uma ponte conceitual com outras categorias 
interpretativas. 

Há dois textos de análise de softwares educacionais no moodle, você pode também lê-los, a fim de 
complementar suas análises. 

Paulo Quadros. 
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Re: Analisando o Moodle (AVA) 
por Josyane Lannes - Wednesday, 11 October 2006, 09:32 

  Oi Paulo e demais, 
 
Obrigada pelas considerações, vou refletir sobre elas e refazê-las. 
Vou dar mais profundidade à interpretação do ambiente virtual para a análise. 
 
Beijos, 
Josyane 
Mostrar principal | Responder 
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EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » RELAÇÃO 
PEDAGÓGICA (ASSMANN) 

 

Re: RELAÇÃO PEDAGÓGICA (ASSMANN) 
por Paulo Quadros - Thursday, 19 October 2006, 21:25 

  Oi Silvana, Profa. e pessoal, 

Muito bem Silvana. É isso aí. Ficamos contente com sua participação. Você já deu um passo 
importante, escolheu um conceito do glossário de termos do livro do Assmann e gerou sua síntese 
a partir de sua leitura do conceito. 

Veja também como ele assinala depois do item uma indagação entre relação pedagógica a partir 
dos pressupostos das ciências cognitivas que ele aponta (pensando em Lévy, Maturana e Varela, 
por exemplo)e os caminhos percorridos por discussões entre educadores de várias partes do 
mundo. Veja, por exemplo, a referência que ele faz a documentos do Canadá nos anos 90 e 
documentos da comunidade européia: Livro Branco de Portugal, Livro Verde, entre outros, que 
são citados no primeiro capítulo do livro. 

Veja ainda que ele fala muito da importância de recuperarmos conceitos antigos que podem nos 
ajudar a lançar luz sobre o campo das novas descobertas científicas, pois muitas vezes, vários dos 
conceitos chamados inovadores ainda são superficiais e equivocados. Portanto, uma reflexão 
crítica apurada acompanhando os atuais desenvolvimentos do mundo moderno se fazem 
necessários no campo pedagógico. 

Procure ver como este conceito pode operar como uma lente para você enxergar elementos 
fundamentais que estão presentes na interface do moodle. Será que o moodle favorece uma 
relação pedagógico nos moldes apontados por Assmann, relacionando processos cognitivos com 
processos vitais da vida? Será que dá para nos sentirmos imersos num ambiente de ecologia 
cognitiva quando acessamos e interagimos com o moodle, por meio deste fórum, por exemplo? 
Pense nisso. 
 
Paulo Quadros. 
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Re: "AUTONOMIA' E "RELAÇÃO PEDAGÓGICA" (ASSMANN) 
por Paulo Quadros - Thursday, 19 October 2006, 21:42 

  Oi Silvana, Profa. e colegas, 

Silvana, se você quiser não precisa copiar rigorosamente todo o texto do Assmann que aparece no 
glossário. Tente ser mais sintética, dando mais a sua interpretação daquilo que ele diz, 
fundamentalmente: o conceito geral, sua origem etimológica, sua extensão em várias áreas do 
conhecimento e sua transposição para o campo da educação, pedagogia e didática. 

Procure acompanhar mais o olhar interpretativo dele, veja que é sempre um olhar epistemológico 
para a didática que move o pensamento do autor. Ou seja, como tais conceitos favorecem no 
entendimento de uma nova postura didática que se deve inserir cada vez mais no contexto da 
educação moderna. 

O item é como se ele provocasse em nós sinapses de campos semânticos pedagógicos, ou seja, os 
conceitos apontados por ele podem ser vistos como imagens neuronais e o campo pedagógico 
como sinapses, ou seja, conexões neuronais. Dentro desta visão, o que favorece mais o 
surgimento de novas sinapses é justamente a inter-relação com a educação, o campo pedagógico e 
a didática. Estes seriam para ele os elementos que favorecem a criação de conexões com a vida 
humana. Que tal pensar nisso, hein? 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
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Veja esta mensagem em seu contexto 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » TecEducation 
- Sugestões da FGV para avaliar AVA's (tratado socrático) 

 

Re: TecEducation - Sugestões da FGV para avaliar AVA's (tratado socrático) 
por Paulo Quadros - Thursday, 19 October 2006, 22:13 

  Oi Silvana, Profa e colegas, 

Ótima contribuição Silvana. Ficamos muito contentes com seu empenho para as nossas discussões 
no fórum. 

Acho que muitas destas questões discutimos nesta última aula (dia 19/10/2006), principalmente a 
partir da apresentação da Josyanne. 

Vale a pena se perceber como realmente, pela abordagem, estes tem um enfoque mais pragmático 
e mercadológico, inclusive por ser um curso de Administração, em que resultados devem ser 
alcançados e otimizados, ou seja, a relação custo-benefício é a máxima nestes casos, e 
principalmente a minimização de custos? Mas e a qualidade pedagógica, didática? Veja que a 
questão da educação aparece bem reduzida na discussão, não envolvendo muita complexidade. 

Sem querer desmerecer o trabalho de profissionais nesta área, acho que muitas destas abordagens 
são muito simplistas, achando que a tecnologia resolve o fundamental da formação das pessoas. E 
as estratégias pedagógicas como se inserem no contexto de tais tecnologias? 

Trabalhei em uma instituição de EAD na qual tínhamos um projeto interdisciplinar por semestre. 
A cada semestre, os alunos recebiam a incumbência de elaborar um TTC que era um projeto 
interdisciplinar. Por meio deste projeto, eles articulavam conceitos vistos nas disciplinas daquele 
semestre, focando um determinado tema, que, na verdade, era sempre um estudo de caso. Penso 
que isto é uma estratégia pedagógica. 

Nós tínhamos reuniões pedagógicas a cada 15 dias com o coordenador pedagógico do curso. Com 
ele, tratávamos dos temas do projeto interdisciplinar e da elaboração das provas dos alunos. 
Elaborávamos uma prova individual, de responsabilidade de cada professor e uma prova coletiva, 
cujos temas eram negociados entre os professores que cada um a sua maneira contribuia: com a 
elaboração do texto, o levantamento de informações de bases fidedignas e também com a revisão 
final. Eu geralmente era quase que sempre responsável pela revisão final da prova coletiva, e, em 
algumas vezes, das provas individuais. 

Veja que estas questões não são tratadas de maneira clara nos congressos em geral. O que é triste 
é ver a educação a distância sendo quase que sempre apresentada como produto, marketing e 
merchandising empresarial, não simplesmente como educação. Fala-se muito de educação a 
distância e e-learning, mas muito pouco de educação, de estratégias pedagógicas, de didática, de 
técnicas de elaboração de materiais instrucionais etc. Onde está a educação que conhecemos, da 
qual ansiamos tanto por falar, prevendo melhorias na qualidade de ensino e aprendizagem para 
todos? Será um enigma pedagógico? 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
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Re: Autonomia e Prazerosidade no Moodle 
por Paulo Quadros - Thursday, 19 October 2006, 22:41 
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  Oi Valkíria, Profa. e colegas, 

Muito bem Valkíria, você realmente entendeu o espírito da proposta deste novo fórum. Você 
escolheu os termos que considerava mais apropriados para a análise do ambiente moodle. Fez sua 
síntese deles, e depois analisou o ambiente moodle, a partir dos dois conceitos tratados. 

Além disso, você ainda fez a transposição com termos encontrados em um outro texto indicado 
para leitura no próprio ambiente, escolhendo dele mais duas categorias intepretativas para análise. 

Como podemos ver a autonomia e a prazerosidade a partir do ambiente moodle, hein? O 
Assmann cita em determinada parte do livro, possivelmente no primeiro capítulo uma frase do 
pensador e educador Rubem Alves que diz: "é preciso sentir-se sabor pelo saber". Ou seja, o 
prazer de aprender se vincula diretamente com o resultado do aprendizado de alguém. Quando há 
prazer, interesse, agradabilidade, aprender se torna muito mais fácil. Quem faz algo que não gosta 
com prazer? Fazemos muitas coisas por necessidade, às vezes, mesmo que contrariados, 
simplesmente porque sabemos da sua importância em nossas vidas e para a vida dos outros. 
 
Creio que a discussão do Assmann sobre autonomia e prazerosidade é algo que sempre acontece 
em tom de sinergia entre o individual e o coletivo. Pois, nem sempre podemos fazer o tempo todo 
tudo que queremos, do jeito que queremos. Como fica o respeito aos outros. 

Marilena Chauí quando fala de ética, discorre muito da importância de termos em mente que a 
ética é uma negociação entre a vontade individual e coletiva, pois há vontades individuais que 
ferem o sentido coletivo, e sendo assim, não podem ser consideradas vontades éticas, portanto. O 
caráter coletivo e público ajudam-nos a compreender melhor o que é o sentido da ética em 
sociedade. 

Veja como neste espaço, temos a autonomia para nos expressar livremente, mas precisamos 
também respeitar a autonomia dos outros, os pontos de vista diferentes, mesmo que muitas vezes 
discordemos, mediante nossa experiência cultural. No entanto, devemos estar sempre abertos ao 
que os outros têm a dizer, pois assim aprendemos a respeitar o senso coletivo, o que é 
fundamental para se viver em sociedade, e quem sabe comungamos cada vez mais de processos 
humanizantes favorecidos pelo uso das tecnologias. 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
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EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Moodle: 
"Rede" / "Organização Aprendente" (Assmann) 

 

Re: Moodle: "Rede" / "Organização Aprendente" (Assmann) 
por Paulo Quadros - Thursday, 19 October 2006, 23:20 

  Olá Marcelo, Profa. e colegas, 

Muito bem Marcelo. Ficamos muito contentes com sua intervenção cuidadosa no uso de termos e 
conceitos. Compreendo suas dificuldades, me solidarizo plenamente com você. Mas entendo que 
apesar das adversidades enfrentadas, você fez uma valiosa contribuição ao nosso espírito coletivo 
de indagações virtuais. 

Interessante suas abordagens sobre rede. Empreguei muitas delas em minha dissertação de 
mestrado. Para falar da parte física usei o termo "net", e para falar da parte lógica, usei o termo 
"web". 

Daí decorrem diversas analogias, muitas delas já apontadas por você, a partir da leitura do 
Assmann, e adequadamente completadas por um olhar mais cotidiano. Uma óbvia é a analogia 
entre "net" e o hardware e a "web" com os programas ou aplicações desenvolvidas na infra-
estrutura da internet, aprimorando-a continuamente. 
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O neurocientista brasileiro Henrique Schützer Del Nero da Escola Politécnica faz uma analogia 
entre o hardware e o cérebro e o software e a mente. E alguns pensadores como Derrick de 
Kerckhove, Peter Russell e Jöel Rosnay comparam a net a uma infra-estrutura que une cérebros 
individuais num grande cérebro global planetário interconectado. 

Neste aspecto, cada indivíduo seria um neurônio da Terra, e a web representaria o uso potencial 
de competências e recursos deste imenso cérebro global. 

Isto remete a um conceito que começou a ser pensado no fim dos anos 60 e início dos 70 - a 
chamada Teoria Gaia de Lovelock -, algo que remete ao sentido de autopreservação da própria 
Terra como um organismo vivo, interagente e evolutivo, inclusive aprendente. Muitas dessas 
idéias têm sido contempladas em livros de exoterismo moderno. E têm sido frutíferas em estudos 
sérios a respeito de interfaces conceituais entre ciência, tecnologia e arte. É a grande Cibernética 
Contemporânea em ascensão, em que tudo se mescla a tudo, recuperando as idéias de estudiosos 
predecessores em sinergia com enfoques contemporâneos. 

Mas, para mim, vem a seguinte questão: O que seria mais frutífero em termos conceituais do 
ponto de vista analógico, se pensar no cérebro a partir do computador ou no computador a partir 
do cérebro? Ou seja o cérebro como metáfora do computador ou o computador como metáfora do 
cérebro? Isto soa estranho, mas esta visão reducionista é bem freqüente, como assinala Assmann. 
Veja o que ele diz, por exemplo, dos estudos de Howard Gardner a respeito do cérebro humano, 
vendo o cérebro como apenas um mecanismo de processamento informacional. Assmann usa a 
metáfora para desconstruir o pensamento de Gardner tido como ultramoderno. Ele revela que suas 
indagações remetem a um estágio inicial dos estudos cognitivos, já ultrapassado. Ou seja, uma 
coisa são suas indagações, outra coisa é como elas ressoam na mente de outras pessoas como 
sentido inovador. 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 

Veja esta mensagem em seu contexto 
 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » VIDA 
(Assmam) 

 

VIDA (Assmam) 
por Caroline Castilhone - Sunday, 22 October 2006, 21:57 

  Olá caros colegas e professora Stela, 

 Não poderia deixar de pensar sobre um verbete em especial do glossário de Assmam: VIDA. 

 Todos nós, seres humanos nos questionamos em alguns momentos de nossa existência sobre a 

vida. Em seus diferentes aspectos, religioso, científico, filosófico, sentimental... 

 Plantas, protozoários, vertebrados, células, bactérias, moluscos constituem objetos de pesquisa 

(para nós biólogos, por exemplo), que aguçam a curiosidade justamente por exibirem formas 

incrivelmente diferentes de existir. 

Não preciso explicar minha predileção pelo verbete e o direcionamento que Assmam dá em seu 

glossário gera inúmeras reflexões. 

Começarei com a não existência de um consenso sobre conceito para vida no universo da ciência. 

Tal ausência gera um certo furor, pois a ciência é extremamente conclusiva, 

classificadora.“Certezas pretensamente conclusivas” caíram e cairão por terra quando tais 

conclusões e classificações se alteram no decorrer da história.  
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Acabar com as certezas, segundo Assmam, matém acesa a curiosidade e os questionamentos. 

Seguindo esta linha de raciocínio surgem as seguintes questões:  

O Moodle usa questionamentos e provocações, além de curiosidade (vida) como meio de 

aprender? 

As ferramentas geradoras de tais ações presentes no AVA em questão são Chat e Fórum.  Mas 

outro aspecto ainda mais importante deve ser levantado: O “chamar para aprender” depende do 

tutor ou há meios técnicos ou instrucionais para fazer isso? 

Posso arriscar uma defesa em favor do tutor do AVA pois ele é a “vida” biológica que move o 

ambiente virtual. Arrisco um pouco mais... ferramentas técnicas e instrucionais contribuem, 

apóiam porém aprender depende sobretudo da vida (no sentido dado por Assmam) do indivíduo 

aprendente.  

Responder 
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MOODLE: "Realimentação"(Assmann) 
por Irene Karaguilla Ficheman - Tuesday, 24 October 2006, 21:58 

  Olá a todos, 

Aqui vai minha contribuição na análise do moodle segundo um conceito do Assmann: a 
realimentação. 

Irene 

 

Segundo Assmann:  

RETROAÇÃO – REALIMENTAÇÃO – FEEDBACK: “Propriedade dos sistemas nos quais 
uma parte da circulação de energia e informação retorna sobre seu início, e, a partir daí, se re-
espalha no sistema.” p.176 

Em outras palavras ao navegar num sistema computacional, a retroação ou o feedback, são as 
mensagens visuais ou sonoras que o sistema dispara como conseqüência da interação do usuário. 

Desde um sinal sonoro curto, indicando uma operação irregular, até uma caixa de diálogo que 
aguarda o retorno do usuário, a retroação é uma forma de comunicação entre sistema 
computacional e usuário. 

Sistemas denominados sistemas inteligentes que implementam algoritmos de inteligência 
artificial em geral e redes neurais em particular, são sistemas que procuram analisar a interação 
do usuário com o sistema e se comunicam com ele por meio de retroação ou realimentação. 

A realimentação no MOODLE se dá por meio de caixas de diálogo simples correspondentes ao 
padrão básico de interação sistema-usuario, tais como : “Deseja abrir ou salvar o documento?” 

Porém, o MOODLE é um sistema de apoio à aprendizagem, e é fundamental que haja interação e 
realimentação entre usuários para que ocorra a aprendizagem. O sistema possibilita estas 
interações por meio de ferramentas disponíveis no ambiente. Realimentação síncrona acontece no 
Chat ou bate-papo, realimentação assíncrona acontece nos Fóruns e nas mensagens que podem 
ser enviadas para os usuários.  

No nosso trabalho com MOODLE utilizamos o Fórum e esperamos uma realimentação do Paulo, 
da Profa Stela e dos demais colegas. Depois de postar uma mensagem, acessamos várias vezes 
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para verificar se alguém se posicionou sobre o assunto colocado. 

Mesmo com uma turma relativamente pequena, dois professores responsáveis pela realimentação 
(Paulo e Profa Stela) e respostas diárias às colocações dos alunos, a motivação dos mesmos deve 
ser renovada e a participação constantemente provocada. 

Sistemas inteligentes que implementam a realimentação automática conseguem ajudar o professor 
neste trabalho de comunicação com os alunos? Sistemas inteligentes podem responder ao aluno 
ou devem apenas analisar o comportamento e a interação dos alunos e fornecer subsídios para o 
professor? 

Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » MOODLE: 
"Adaptabilidade"(Assmann) 

 

MOODLE: "Adaptabilidade"(Assmann) 
por Irene Karaguilla Ficheman - Tuesday, 24 October 2006, 21:59 

  Olá a todos, 

Aqui vai minha segunda contribuição na análise do moodle segundo um conceito do Assmann: a 
adaptabilidade. 

Irene 

 
Segundo Assmann: 
  
ADAPTABILIDADE: “Capacidade de adaptar-se. A capacidade adaptativa é vista, hoje, como 
um dos objetivos maiores da educação e se expressa na insistência sobre a aquisição de 
competências sociais, junto com as competências cognitivas.” p.127 
  
O ser humano adulto tem naturalmente uma resistência a mudanças, pois se sente mais à vontade 
nos ambientes computacionais que conhece.Usuários de sistemas computacionais devem se 
adaptar constantemente a utilização destes sistemas, mesmo havendo hoje um padrão de interação 
como hipertexto e hiperlinks.  
  
Usuários experientes com uma grande fluência digital tiveram que se adaptar a alguns recursos do 
MOODLE como, por exemplo, no preenchimento dos formulários. Não ficou claro que o 
documento deveria ser salvo localmente, preenchido e enviado por email para o responsável. 
  
Portanto hoje, mesmo havendo padrões estabelecidos, o usuário de sistemas computacionais deve 
poder se adaptar a novos sistemas e novas formas de interação.  
A adaptabilidade é uma habilidade que temos que desenvolver, pois o mundo está em constante 
mudança. E temos que desenvolver esta habilidade com os nossos alunos. Como? Usando a 
tecnologia. 
  
 Acrescento aqui uma nota para comentar um assunto discutido nas áreas de engenharia e 
computação: INTERFACES ADAPTATIVAS. 
  
Há uma linha de pesquisa de Interfaces Adaptativas que parte do princípio que as interfaces 
devem se adaptar ao usuário e não o usuário à Interface. Um exemplo de interface adaptativa é o 
site da loja Amazon (www.amazon.com) que tem implementado um sistema inteligente que 
reconhece o usuário e ‘aprende’ a conhecer o gosto do mesmo, assim em uma próxima visita, a 
interface do site irá se ‘adaptar’ ao gosto do usuário apresentando-lhe produtos de seu interesse. 
 
Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 
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Re: VIDA (Assmam) 
por Paulo Quadros - Thursday, 26 October 2006, 01:12 

  Oi Caroline, Profa e colegas, 

Realmente, é interessante você ter escolhido este item do glossário, e é bom como você percebeu 
que mesmo um conceito tão presente em nosso cotidiano pode assumir múltiplos significados 
conforme a dimensão de conhecimento de cada um. 

O Assmann tenta nos mostrar como nenhum conceito pode se aprisionar ao consenso comum. Nós 
como educadores reflexivos temos a incumbência de não nos ater a tais limites interpretativos, e 
fazer com que nossos educandos também não se prendam a tais visões limítrofes. 

Uma coisa muito interessante a respeito do glossário e do livro em geral do Assmann é nos abrir a 
novos campos dos sentidos para as coisas singelas da vida. Veja que até o conceito de vida está 
em constante transformação assim como o conceito de inteligência, de teoria do conhecimento 
etc. Os conceitos se transformam assim como a vida, afinal de contas eles são produzidos por 
seres vivos como nós que os empregamos justamente na tentativa de apreendermos melhor o que 
é a vida, o seu enigma na essência. 

Para mim, um conceito é como uma seta do tempo, lembrando Prigogine, citado por Assmann. 
Ele aponta para algo que quando se transforma também transforma tal conceito. Veja como 
muitos conceitos empregados pelo Assmann em referência a vários autores consagrados: 
Prigogine, Morin, Baudrillard, Deleuze, Maturana, Varela etc, são em grande parte conceitos 
extraídos da própria natureza e da sua relação com a vida, a perpetuação da vida, ou seja, a vida 
que se movimenta, se transforma e que transforma o seu ambiente também numa interconexão 
permanente. 

Isto é o que Maturana e Varela chamaram de autopoiese, este sentido de auto-produção, auto-
criação. Poiese também remete à poesia que é criação na forma de arte. Veja como arte e vida, ou 
melhor arte e ciência não deixam de se inter-relacionar constantemente. Tudo é uma questão de 
olhar e de leitura do mundo, quer seja do mundo da cultura quer seja do mundo da natureza, 
lembrando Freire. 
 
Um outro ponto importante que relaciona Freire a Assmann é a questão da curiosidade. Freire fala 
da distinção entre curiosidade ingênua e curiosidade epistemológica. A primeira remonta a um 
estágio inicial de questionamento do ser humano, a segunda já perfaz a noção de sistematização, 
de organização de idéias e conceitos com reflexão crítica apurada, que é o tentamos fazer a partir 
deste fórum, por exemplo. 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
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Re: MOODLE: "Realimentação"(Assmann) 
por Paulo Quadros - Thursday, 26 October 2006, 01:30 

  Oi Irene, Profa. e colegas, 

Muito bem pensado, Irene. Você pegou um conceito chave da Cibernética ou Teoria dos Sistemas. 
Alguns chamam a Cibernética também de Ciência do Controle ou Ciência do Governo. 
Lembrando, há dois conceitos-chave importantes na Cibernética: Comunicação e Controle (ou 
Regulação). 

A retroação ou realimentação em um sistema comunicativo é um processo regulador e auto-
regulador, que é o que tanto o sistema faz pela sua característica interativa automática, quanto 
pela nossa intervenção quando nos comunicamos uns com os outros por meio deste fórum, por 
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exemplo. 

No entanto, a retroação pertence à primeira fase da Cibernética, à chamada Cibernética de 
Primeira Ordem, já a autopoiese de Maturana e Varela pertence à chamada Cibernética de 
Segunda Ordem. 

Penso que autopoiésis nos sugere um design para sistemas inteligentes mais arrojados que não 
apenas venham a interagir com o usuário em resposta à sua interação prontamente, mas tenha um 
comportamento mais autônomo em relação à atividade do usuário (aluno ou professor), talvez 
provocando mais o aluno e sugerindo mais possibilidades de intervenção pedagógico ao professor. 
Que tal, hein? 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
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Re: MOODLE: "Adaptabilidade"(Assmann) 
por Paulo Quadros - Thursday, 26 October 2006, 01:53 

  Oi Irene, Profa. e colegas, 

Que bom, Irene, suas contribuições ao fórum estão sendo muito criativas. 

Você não apenas tem trazido os conceitos segundo a ótica do Assmann para o espaço do fórum 
como também demonstrado como eles potencializam novos modos interpretativos a partir de 
outros conhecimentos. 

Esta sua discussão lembra bem os sistemas adaptativos complexos, aliás uma das discussões a 
partir do enfoque das ciências cognitivas tem sido como pensar a escola e a educação como um 
sistema adaptativo inteiramente complexo. 

Esta idéia de interfaces adaptativas me lembrou muito um conceito discutido por ciberneticistas 
contemporâneos, chamado de teias aprendentes. Usei este conceito em minha dissertação de 
mestrado sobre educação digital na contemporaneidade. Outro conceito que empreguei foi os 
chamados "filtros colaborativos" que vêm da visão que articula redes humanas e tecnológicas com 
gestão do conhecimento, e que trata da idéia de uma visão comum para se compartilhar 
conhecimento. Lembra muito a idéia de comunidades de práticas virtuais, por exemplo. 

Mas as teias aprendentes remetem a idéia de algoritmos que permitem a adaptação de interfaces 
gráficas, por exemplo. Ou seja, o sistema personaliza sua visão para cada perfil de usuário 
conforme aquilo que ele quer acessar. Isto faz a gente pensar, por exemplo, na idéia de portais em 
que o usuário tem uma grande gama de informações indesejáveis, e ele possa já diretamente na 
interface ser direcionado aquilo que é do seu interesse. Por que devo acessar esporte, economia e 
negócios, se o meu interesse é arte, ciência, política e literatura, por exemplo? Penso que isto 
requer também mais uma visão ergonômica. Lembro do Prof. Litto da Escola do Futuro/USP falar 
certa vez de estudos ergonômicos relativos ao perfil de algumas culturas. Como seria o perfil 
ergonômico característico do brasileiro, por exemplo? Penso que isto sugere um campo de estudos 
proemientes, inter-relacionando áreas das ciências cognitivas, educação e tecnologias. 

Paulo Quadros. 
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MOODLE - Sistemas Complexose e Sinergética 
por Paula Ponce - Thursday, 26 October 2006, 05:23 

  Comecei minha análise do conceito sinergética, senti, em conseqüência,  a necessidade de 
abordar o conceito sistemas complexos e terminei citando trechos do conceito caos.  

Transcrevi alguns trechos do livro do Assmann que acredito que ilustram minhas idéias  

  

SISTEMAS COMPLEXOS  

“ Cada aluno/a, cada sala de aula , cada escola e, especialmente cada experiência de 
aprendizagem é um sistema complexo ”(182)  

Considerando que um ambiente baseado no moodle é uma sala de aula virtual podemos dizer que 
é um sistema complexo.  

“ Sistemas caracterizados como “ entidades ” não isoladas mas abertas ao seu 
entorno.(...) Os Sistemas complexos são abertos (...) istoé, dependem das interações 
com seu meio ambiente, mas ao mesmo tempo são aperacionalmente fechados no plano 
relacional, ou seja, tem uma certa autonomia para “ administrar ” suas interações com 
o meio.”(p.181)  

Apesar de um ambiente virtual baseado no moodle ser virtual e estar em rede, ele está localizado 
em um determinado “ local ”, aonde estão todas suas ferramentas e aonde serão inseridas as 
intervenções dos usuários. No entanto, o ambiente se abre ao seu entorno através de cada usuário 
que traz sua visão única de mundo para dentro dele.  
Por outro lado, através da administração pode-se controlar quem são seus usuários, quais 
ferramenta serão usadas, que assuntos serão abordados etc... Logo existe neste ambiente um certo 
controle de sua autonomia em relação ao meio.  

“O que caracteriza esses sistemas é sua “ organização circular ”(...) conjunto de 
retroações ( feedback ): retroação positiva, quando o sinal de entrada é positivamente 
reforçado ficando garantida continuidade do mesmo, e retroação negativa, quando o 
sinal de entrada é neutralizado e ocorrem modificações no espalhamento de energia e 
informação .  

Esta circularidade (...) cria constantemente novas condições iniciais , possibilitando 
desta maneira, novas propriedades emergentes .”(p.181)  

Podemos fazer um paralelo com a utilização da ferramenta fórum, pois a cada mensagem postada, 
o usuário espera um uma retroação, se esta for positiva ele se sentirá incentivado a dar 
continuidade ao trabalho , se for negativa ele buscará novos “caminhos ”. Através deste processo 
a discussão evoluirá.  
  
SINERGÉTICA  

O físico alemão Hermann Haken denominou Sinergética a sua teoria acerca da auto-
organização de sistemas complexos .(...)  

Perceber seria desordenar e ordenar ao mesmo tempo . A percepção humana cria , a 
todo momento desconstruções e reconstruções e é nisto que se verifica a sua espaço 
temporalização, ou seja , o seu fazer-história não é nem só simetria , nem só dissimetria, 
mas é um “ trânsito oscilante , um salto quântico que implica ambas.(...)  

Uma coisa depois da outra , uma coisa por causa da outra ... este tipo de raciocínio 
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linear só capta superficialmente os eventos , não penetra na historicidade profunda do 
modo de ativação e funcionamento dos sistemas complexos e adaptativos .(p. 179)  

Estas características podem ser vistas no uso do fórum . O conjunto das mensagens postadas é 
caótico . Cada mensagem traz um ponto de vista distinto, uma linguagem, reflete uma experiência 
única de vida.  
Cada usuário que ler interpretará a mensagem de um modo também único, irá analisá-la sob seu 
próprio ponto a vista. Neste processo ele irá desorganizar conceitos que serão reorganizados de 
outra forma. E como resultado acredito que acontece o aprendizado.  
Outra característica dos ambientes de aprendizado virtual é que todo o histórico de intervenções 
fica registrado, não está resumido, editado, ou organizado. Fica acessível ao usuário todo o 
processo caótico da discussão com toda a sua riqueza, que ele pode retomar, e “reorganizar” 
novamente.  

“. .. a existência simultânea de caos e ordem aparece em muitos fenômenos (...) talvez a 
mais provocadora seja a tese dos que atribuem aos parâmetros caóticos uma função 
criativa e repotencializadora dos sistemas complexos , dinâmicos e não-
lineares”(p.142)  

 Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » Autonomia e 
Prazerosidade no Moodle 

 

Re: Autonomia e Prazerosidade no Moodle 
por Marcelo Sacrini - Thursday, 26 October 2006, 10:09 

  Olá Valkíria, Paulo e demais, 
 
Sobre a questão proposta pela Valkíria, imagino que estejamos ainda numa fase de conhecimento 
do ambiente e ainda acordando a forma como utilizamos os recursos que temos no Moodle. Isso 
vai, por exemplo, desde a definição da área onde os materiais ficarão alocados (sempre somos 
convidados e pensar onde publicamos cada material ou recurso, como o moodle chama), a 
utilização do fórum e aí vai... 
 
Em relação à autonomia, como ainda estamos aprendendo a utilizar o ambiente, ela é limitada, no 
meu modo de ver. Não a autonomia para aprender, até antes disso: imagino que uma publicação, 
por exemplo, que tem relação com a organização das informações, poderia ser feita diretamente 
pelos usuários, conforme suas concepções de utilização do ambiente. Uma "auto-organização" 
pressupõe, se entendi direito, uma dinâmica expontânea, quase automática, de "padrões de ordem 
e de caos" (no glossário do Assmann). 
 
Abs 
 
Ah! ia me esquecendo. A prazerozidade é, sem dúvida, o ponto e a condição que pode dar sentido 
ao empenho do indivíduo para se envolver em qualquer coisa, seja comer um hamburguer, ir ao 
cinema ou utilizar um ambinete virtual de aprendizagem. O Assman menciona o prazer como uma 
"força dinamizadora da aprendizagem".  Ou seja, para tanto, a aprendizagem somente será 
possível quando algum tipo de prazer dá a motivação necessária para o envolvimento (dos 
aprendentes) em "experiências de aprendizagens". 
 
Abs 
 
Marcelo  
Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » MOODLE: 
"Realimentação"(Assmann) 

 

Re: MOODLE: "Realimentação"(Assmann) 
por Marcelo Sacrini - Thursday, 26 October 2006, 10:40 

  Oi todos, 
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O termo utilizado nesse conceito, de origem da área da engenharia, se não me engano (um colega 
contou de onde vem a expressão feedback, mas não me lembro precisamente), sempre aparece em 
inglês exatamente porque sua tradução é um tanto precária, imprecisa, no meu ver. 
 
Penso que a idéia principal está na segunda parte da definição do Assmann, onde ele diz "se re-
espalha no sistema". Essa caracteristica é o fundamento do conceito pois, a simples resposta 
automática a uma ação, seja quando soa um beep ou aparece uma caixa de diálogo, não pode 
caracterizar essa retroalimentação explicada por nosso autor. Isso seria apenas uma resposta à 
ação. Estou enganado? 
 
Isso também me faz lembrar dos jogos educativos mais antigos, quando nossos alunos 
rapidamente aprendiam que se escolhiam a opção/resposta "errada" (que horror!) tinha um beep 
que acusava a impropriedade. Ora, por tentativa e erro eles rapidamente selecionavam a opção 
"correta"... 
 
Compreendo o feedback como algo além da resposta automática do sistema. Acho que podemos 
amadurecer a idéia em sala de aula ou com novas contribuições aqui. 
 
Abs 
 
Marcelo Sacrini 
Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » MOODLE - 
Conceito de Assmann: a Inteligência Coletiva 

 

MOODLE - Conceito de Assmann: a Inteligência Coletiva 
por Josyane Lannes - Thursday, 26 October 2006, 11:23 

  Minha contribuição na análise do moodle segundo um conceito do Assmann: a inteligência 
coletiva. 

Segundo ASSMAN, a INTELEGÊNCIA COLETIVA envolve coletividade de agentes cognitivos 
interligados (pág 160), e AGENTES COGNITIVOS (pág 127) pode ser entidade física ou virtual, 
com capacidade de agir num ambiente; pode comunicar-se e interagir com outros agentes; se 
inscreve numa intencionalidade; se comporta segundo parâmetros tendenciais; conta com 
potencial favorável; pode perceber seu entorno; capta e transforma informação externa e interna; 
precisa continuar aprendendo; pode eventualmente reproduzir-se; sofre confrontações; age por 
tentativas, errando e acertando. 

Este conceito me fez lembrar os Sistemas Multiagentes que trabalhei em meu mestrado, onde os 
agentes se caracterizavam pela existência de um certo número de agentes autônomos, 
heterogêneos e potencialmente independentes, trabalhando juntos para resolver um problema. 
Estes agentes são capazes de se adaptarem ao meio ambiente, reagir a ele e provocar mudanças 
neste meio. (conceito de Michael Wooldridge) 

Então a inteligência coletiva, agentes cognitivos e sistemas multiagentes no MOODLE se dão a 
partir de nós alunos e dos provocadores (Profa Stela e Paulo), onde a partir de uma provocação, 
nos reunimos para discutí-la (através do fórum), cada um deliberando de uma forma, fazendo 
inclusive uma coalisão, que se desfaz no momento em que o objetivo é atingido. 

Os agentes, por serem autônomos, só se relacionam com outros se lhe convier. Assim é no 
MOODLE, o aluno (entidade física) só responde a uma provocação, quando se sente motivado e 
com conhecimento para tal. 

Sugestão de leitura (livro):  

WOOLDRIDGE, Michael. An Introduction to MultiAgent Systems. England: John Wiley & Sons 
LTD, 2001. 

Responder 
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Veja esta mensagem em seu contexto 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » SINAL / 
Assmam 

 

SINAL / Assmam 
por Caroline Castilhone - Thursday, 26 October 2006, 17:35 

   Assmam coloca em seu glossário o verbete SINAL que talvez possa parecer pouco interessante 
mas muito adequado em nossa proposta de análise do Moodle. Parte-se do princípio de que um 
sinal deve ser de fácil compreensão, “fisicamente identificável e irredutível”. (pág 178) 
A palavra sinal vem relacionada ao conceito de perceptibilidade que é a capacidade perceptiva de 
um ser vivo aprendente (lembrar da definição de vida já discutida por Assmam e que eu mesma 
arrisquei a comentar). Tal capacidade perceptiva seria num primeiro estágio a captação de sinais e 
seguidamente a captação crítica e interpretação de tais sinais.  
Com relação à ferramenta Moodle, os sinais expostos (ícones- figuras) estão presentes em 
pequeno número comparados na quantidade de textos (palavras) usadas como links para 
acessarmos determinada ferramenta. Assim, o Moodle atinge de modo parcialmente satisfatório 
esse parâmetro. 
  
Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » MOODLE: 
"Realimentação"(Assmann) 

 

Re: MOODLE: "Realimentação"(Assmann) 
por Paulo Quadros - Tuesday, 31 October 2006, 20:32 

  Oi Marcelo, Profa. e colegas, 

Muito bem analisado, Marcelo. 

Na verdade, o conceito "feedback" tem origem mesmo na Teoria de Sistemas ou Cibernética. A 
engenharia sofreu muita influência da Teoria de Sistemas, aliás a Cibernética se desenvolveu 
graças a um esforço multidisciplinar de muitos teóricos: matemáticos (Norbert Wiener), 
engenheiros (Shanon e Weaver), biólogos (Ludwig von Bertalanfy), neurocientistas (Maturana e 
Varela), ecologistas, psicanalistas etc etc. 

 
Veja que no termo "Cibernética" do Assmann, ele fala do conceito de retroação, dizendo o 
seguinte: 

"O conceito de retroação (feedback) é, até hoje, uma das mais importantes contribuições da 
cibernética" (p. 144). Veja que ele também assinala que este termo deriva da primeira geração de 
ciberneticistas, também chamada de "primeira sistêmica" ou "cibernética de primeira ordem". 

Para mais informações, sugiro que você consulte os livros de Norbert Wiener: "Sociedade e 
Cibernética" e "Cibernética: Comunicação e Controle nos Animais e nas Máquinas. Veja que 
Wiener associa também a idéia de animais aos seres humanos, lembrando que esta obra clássica 
em Comunicação foi publicada originariamente em 1948. 

Há também o livro "Teia da Vida", do Fritjof Capra, no qual há um capítulo sobre a história da 
cibernética, muito elucidativo e que eu recomendaria para todos. 

Veja o que o Assmann expõe no final do verbete "Cibernética": " A limitação das atuais 
linguagens computacionais, em confronto com as linguagens naturais das plantas, animais e da 
espécie humana, constitui um grave problema para a elevação das máquinas aprendentes ao 
patamar de co-partícipes e co-restruturadoras das formas do conhecimento na era da informação e 
das redes [cf. Informação, Sistemas multi-agentes]." 

Observe que o item remete tanto à ativação de um comando informático quanto ao de uma 
conexão neural (uma sinapse). Esta é a função deste glossário, ao meu ver, levantar questões, a 
partir de níveis de articulação geral entre conhecimentos, para depois finalmente se tentar analisar 
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indagativamente algumas proposições pedagógicas que advém deste grau de articulações. E veja 
que no final do verbete ele ainda estabelece outros verbetes correlacionados a tudo que foi 
discutido neste verbete, o que revela a idéia de uma imensa rede de significações. O glossário é 
uma imensa rede articulada, uma verdadeira imagem de rede neural (Kerckhove), um hipertexto 
(Lévy) ou ainda um rizoma (Deleuze), dependendo da sua visão. 

A imagem de rede remete ao nível complexo de relações entre os conceitos cunhados pelo autor; 
já o rizoma o nível de liberdade com que o leitor pode navegar pela essa imensa teia ("web 
conceitual"). Daí já deriva outra imagem, a da própria internet com seus links hipertextuais. Veja 
como o meio impresso tenta reproduzir o conceito e a imagem característica do meio digital. 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » SINAL / 
Assmam 

 

Re: SINAL / Assmam 
por Paulo Quadros - Tuesday, 31 October 2006, 21:44 

  Muito bem Caroline, este é um verbete que expõe vários níveis interpretativos. 

Veja o que Assmann fala da idéia que se tem do bit, discordando da idéia de unidade mínima da 
informação, como alguns preferem enunciar. O bit não é isso, o bit propõe justamente se operar 
com níveis distintos de referência, ou seja, é um conceito que expõe complexidade e não 
simplificação, reducionismo. 

Veja ainda que ele mostra como a idéia de sinal é muito mais rica para se compreender aspectos 
da comunicação humana e comunicação mediada por tecnologias do que o simples esquema: 
emissor - mensagem/meio/canal - receptor. Ele mostra como a experiência do que é a natureza ou 
do que é a vida, já pressupõe que o perceptor ou receptor humano quando codifica ou decodifica 
algo, atua como intérprete ou co-criador do enunciado, compondo uma versão autenticamente 
nova ou diferente da pressuposta, naturalmente dependendo do seu nível de percepção e 
conhecimento prévio. 

Daí podemos lembrar de Freire quando ele fala de que o ser humano é um ser cognoscente; e de 
Piaget quando ele fala do ser humano como um ser epistemológico, por natureza. Assmann 
também emprega no livro o termo "ser cognoscente". 

Neste verbete, ele também enuncia a idéia de que nossos sentidos não são janelas, mas sim 
interlocutores do mundo, exposto entre as páginas 37 e 39 do livro. Ele mostra como esta 
concepção dos sentidos como janelas do mundo reduz o processo de aprendizagem a meramente 
dois subsistemas: o indivíduo e o meio, o receptor e o emissor, o aluno e o professor etc. 

Veja alguns aspectos enunciados por ele, quando se considera os sentidos humanos como 
interlocutores do mundo: 

- Todo sistema vivo precisa necessariamente estar conhecendo ativamente o seu entorno 
para poder continuar vivo e agir; 

- O que chamamos conhecimento, num sentido amplo, é precisamente esta organização 
dinâmica do sistema organismo/entorno, enquanto lhe possibilita agir; 

- Nossos sentidos e todo o sistema nervoso formam uma unidade dinâmica para a qual as 
metáforas da hidráulica, da mecânica e dos sistemas de circuitos não servem; 

- Nossos órgãos sensoriais são, acima de tudo, criadores de conexões com o meio 
ambiente; os sentidos não "janelas do conhecimento, mas devem ser, antes, comparados 
com instrumentos para testar hipóteses; 

- As teorias da percepção (com a exceção, até certo ponto, de Merleau-Ponty) geralmente 
se baseiam na idéia da transmissão/recepção da informação proveniente do meio. 
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Mesmo aquelas que incluem o movimento como noção-chave nesse processo, 
geralmente o consideram apenas enquanto componente parcialmente modificador das 
sensações que entrariam pelos sentidos. Ao contrário, a perspectiva organismo/entorno 
como sistema unificado enfatiza dois aspectos: primeiro, que a percepção é uma 
atividade que abrange, por inteiro, o subsistema corpo/mente; segundo, que ela está 
inserida no sistema organismo/entorno como um todo, repercutindo numa reorganização 
específica dos dois níveis: o que quer dizer que a percepção acontece como propriedade 
emergente no subsistema corporeidade, enquanto inserido no sistema unificado 
organismo/entorno; 

- Qualquer organismo vivo está continuamente "presumindo coisas" acerca do seu meio 
ambiente, ou seja, o organismo exerce a todo momento uma complexa atividade eferente 
(i. é, que conduz de "dentro" para "fora"). O organismo não é um mero receptor de 
estímulos, reagindo, em seguida, aos mesmos. O organismo vivo é, também e acima de 
tudo, um criador ativo enquanto co-partícipe ativo do sistema conjunto 
organismo/entorno. 
 
Estas questões sobre interpretação estão presentes também numa discussão proposta a 
partir de outro verbete: hipertexto. Nele, Assmann fala também sobre como o texto 
eletrônico cria uma situação hermenêutica (de descoberta e interpretação) 
completamente nova, desterritorializando nossa noção paradigmática de texto, que é o 
que de certa forma aplica, em parte, no desenvolvimento do conceito deste livro, do 
ponto de vista da sua organização e editoração impressa. O impresso imita o eletrônico, 
o digital, o hipertextual e multimídico para abranger a complexidade do mundo 
contemporâneo e da educação que almeja se transformar tanto para se adaptar a este 
mundo como para intervir nele. 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 1 As tecnologias e a sociedade aprendente - Hugo Assmann » MOODLE - 
Conceito de Assmann: a Inteligência Coletiva 

 

Re: MOODLE - Conceito de Assmann: a Inteligência Coletiva 
Por Paulo Quadros - Tuesday, 31 October 2006, 22:24 

  Oi Josyane, Profa. e colegas, 

Interessante sua abordagem, Josyane, dos agentes cognitivos e dos sistemas multiagentes. 
 
Bem, veja que Assmann também diz que o conceito de sujeito epistêmico (Piaget) torna-se 
inadequado para se definir a interação entre artefatos técnicos e/ou seres vivos num ambiente de 
ecologias cognitivas. Isto pressupõe uma evolução do pensamento piagetiano para o pensamento 
de Maturana e Varela, em que o cognitivo deixa de ser essencialmente uma noção atrelada ao ser 
humano para vislumbrar inter-relações mais amplas entre o humano, o biológico e o artificial 
(chamado de construtivismo radical). 

Para Pierre Lévy, as tecnologias intelectuais são um passo importante na evolução humana, as 
quais pressupõe uma espécie de ontologia da interface, ou seja, a noção de uma nova metodologia 
adequada com base em uma evolução paradigmática do saber, que para ele seria o terreno para o 
pensamento do pensamento que é a ecologia cognitiva. 

A inteligência coletiva, para Lévy, demanda uma ecologia cognitiva, ou seja, um ambiente 
propício à interação entre coletividades de agentes cognitivos interligados. A inteligência 
coletiva, na verdade, é a virtualização da inteligência social. Neste sentido, os termos 
socialização, cultura e ideologia adquirem força renovadora atrelados aos conceitos de 
hipertextualidade, interconectividade e transversalidade, preconizados pela estágio evolutivo das 
relações sociais que se estabelecem a partir do uso das tecnologias de informação e comunicação 
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na era digital. 

Assmann também fala tanto da importância do ambiente propiciador da inteligência coletiva, 
representado pela ecologia cognitiva, como também da natureza do que se pode produzir a partir 
desta ambientação de coletividades interconectáveis: uma obra aberta em expansão, o que faz 
com que a noção do texto definitivo desapareça por completa. Veja só o que ele diz mais a 
respeito disso: 

"Vale a pena conhecer o novo fenômeno das novelas, das teses, etc. escritas aos poucos e on line, 
com a participação de muitos interferindo com suas opiniões e sugestões. Tudo vira hipertexto de 
inumeráveis e, em última instância, indevassáveis, sub-sub-sub-entradas. Desaparece o texto 
definitivo. Existe a aula definitiva? Já há bastante literatura sobre os aspectos hipertextuais de 
qualquer processo de aprendizagem [cf. Hipertexto, Sistemas multi-agentes]. (pp. 160-161)" 
 
Creio que o nosso fórum é revelado também desta noção de texto não definitivo, disponível à 
invasão hermenêutica, ou seja, a inumeráveis interpretações coletivas que não se cessam, se assim 
desejarmos continuar a discutir e a reiterá-las, indefinidamente. 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Rede / Organização Aprendente - Assmann 
(republicado) 

 

Rede / Organização Aprendente - Assmann (republicado) 
por Marcelo Sacrini - Thursday, 16 November 2006, 15:10 

  Republicando... 

Caros, 

Abaixo segue minha contribuição na tarefa solicitada sobre nosso olhar do ambiente Moodle a 
partir de dois conceitos contidos no glossário do livro do Assmann.  

(trecho retirado, pois estava em outro contexto...) 

Selecionei dois termos do glossário: "Organização Aprendente" (p. 168) e "Rede" (p.173). Vou 
mesclar minhas considerações tentando não compartimentalizar o pensamento, apostando numa 
continuidade lógica com alguma fluência. 

Sendo assim, vamos rever o termo "Rede" segundo Assmann, o que nem é tão difícil: O professor 
menciona o termo na origem (teia) e conta como a expressão foi apropriada por muitas áreas. 
Imagino, inclusive, que sem essa palavra seria imensamente mais difícil compreender nossa atual 
sociedade e as relações entre os indivíduos. Mas ele vai além. 

O autor usa muito bem a palavra "interconectividade" quando expressa essa apropriação pela área 
das tecnologias da informação e da comunicação. Bem, uma rede, mesmo aquelas de pesca, têm 
um elemento fundamental, sem o qual se constituiria apenas de fios, entendamos assim. São os 
nós, claro. 

E no caso da rede à qual nos referimos, esses nós são mágicos, pois são hipertextuais! Hipertexto 
é outro conceito explicado pelo Assmann no glossário, e tenho certeza que alguém irá tratar dessa 
definição. Sempre que leio ou ouço explicações sobre hipertextualidade, claro, só consigo pensar 
em "rede" e aí temos pelo menos mais duas formas bem simples para compreender o conceito: a 
primeira, vendo a rede como um conjunto conexões infinitas (ou não: finitas se a vemos enquanto 
suporte físico. Infinitas se pensamos nas possibilidades de caminhos... Bem, isso é outro assunto) 
de dutos interligados por onde passam o que? Os dados, as informações, os bits. Em um segundo 
desenho, parecido com a concepção fisiológica das redes neurais (outro conceito!) nos seres 
orgânicos, eu a vejo como algo pulsante, vibrante e realmente vivo, no qual as conexões 
acontecem simultaneamente em um pulsar de relações interconectadas, da forma como funciona o 
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pensamento humano (segundo Levy e talvez tantos outros que eu nem conheço). 

Reforço os aspectos "pulsante" e "simultâneo", pois penso serem um modelo que permite tantas 
outras reflexões que podem não nos ocorrer se passamos rapidamente pelo assunto. 

Mas, voltando... Olho para o moodle, e tantos outros ambientes virtuais de aprendizagem que 
conhecemos, e penso: onde posso inferir sobre o conceito de rede de Assmann? 

O moodle é um ambiente que está acomodado em uma rede, aquela que chamamos de rede 
mundial de computadores. A propósito, retomando uma abordagem feita em classe: acho que 
podemos acordar os conceitos para sermos mais precisos nas nossas definições. A Internet é a 
rede mundial de computadores, física, tecnicamente viabilizada com a homogeneização dos 
protocolos de comunicação e principalmente pela supremacia do protocolo TCP/IP. Ou seja, a 
Internet é a estrutura física que suporta o tráfego dos bits. Se estiver incompleto, peço ao Cláudio 
que me ajude. 

Na Internet há e-mail, há FTP e tantos outros protocolos, há WAP e há a world web wide, 
mencionada por Assmann como a "rede de alcance mundial". Acho que podemos melhorar isso: a 
expressão Web, que é diferente de Internet, se refere à interface gráfica da rede, ou seja, o ponto 
de contato entre sistemas e usuários num ambiente amigável, gráfico e palatável para nós. 

Estando o moodle nesta interface, fatalmente é nó hipertextual da rede, metáfora que sinaliza uma 
descentralização inevitável e presumível, o fim da centralidade, e "uma espécie de contínua 
interpenetração e convocabilidade do todo", nas palavras de Assmann. Acho que "contínua 
interpenetração" é compatível com os "pulsante" e "simultâneo" que arrisquei antes. 

Outros aspectos mencionados por Assmann, nas frases finais de suas explicações sobre rede no 
glossário dão o gancho, na minha compreensão, para o termo que me propus a utilizar como 
enfoque para analisar (muito menos que isso!) o moodle: "organização aprendente". 

Nosso autor define organização aprendente como "aquela [organização] na qual os agentes 
envolvidos [nós, usuários, aprendizes...] estão habilitados para buscar, em todos os níveis, 
individual e coletivamente [e colaborativamente], aumentar a sua capacidade de resultados aos 
quais estão [estamos] orientados ou, no caso de sistemas humanos, nos quais têm [temos] 
interesse". As observações dentro dos colchetes são minhas, e já trazem um pouco da minha 
leitura sobre o conceito olhando para o moodle, uma vez que a visão do teórico é muito mais 
ampla e generalizante, como tem de ser. 

Acho que o ponto de destaque no conceito está na forma como Assmann articula pessoas com 
sistemas tecnológicos, como os ambientes de aprendizagens que estamos estudando, para validar 
sua explicacão. Pelo menos eu  entendi assim. É interessante salientar, ao considerar o moodle 
perante estas colocações do autor, que tal articulação parece fundamental para o sucesso, digamos 
assim, da utilização dos recursos oferecidos ou disponíveis. 

Quando Assmann aponta que é fundamental incluir "a criatividade individual e coletiva", 
reforçando essa tensão nas inter-relações humanas e entre  humanos e máquinas "inteligentes" 
(estas aspas são do autor), ele revela, no meu ver, o potencial colaborativo de sistemas como 
esses, movidos a seres humanos, digamos assim. Ou ainda, a utilização eficaz de um sistema de 
aprendizagem como o moodle só será possível se feita de forma empenhada, conforme orientados 
e de acordo com os interesses dos usuários muito mais do que pela sofisticação tecnológica 
oferecida. Trazendo para o popular: a máquina nem precisa ser tão boa assim, contanto que traga 
um mínimo de recurso embutido nela e, principalmente, se a utilização fizer sentido para aqueles 
que a utilizam. 

Bom. Meu texto já ficou um pouco extenso e muitas coisas eu ainda gostaria de desenvolver a 
partir dessas colocações. Como entendi que isso seria uma tarefa para ser incrementada pelos 
demais, os dois conceitos que utilizei espero que sirvam, inclusive, para discutirmos os outros que 
Assmann incluiu no glossário do livro. 

Abs. 
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Marcelo Sacrini 

Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Rede / Organização Aprendente - Assmann 
(republicado) 

 

Re: Rede / Organização Aprendente - Assmann (republicado) 
por Paulo Quadros - Thursday, 16 November 2006, 16:57 

  Oi Marcelo, Profa. e colegas, 

Muito bem, Marcelo. Acho que sua contribuição foi muito valiosa às discussões. Não creio que 
você tenha sido extenso, acho que você apenas falou com empolgação de assuntos que lhe tocam 
profundamente, e até talvez se relacionem um pouco mais com o campo da sua pesquisa pessoal. 
Se for assim, melhor ainda, porque deste modo o fórum e a disciplina cumprem mais plenamente 
seus papéis de ajudá-los a obter subsídios reflexivos para o estudo de cada um. 

Bem, os termos organização aprendente e rede são fundamentais inclusive para tecermos um 
olhar interpretativo sobre o papel da escola no mundo atual. Então, são conceitos que articulam o 
uso das novas tecnologias a um novo contexto do espaço pedagógico, não só como espaço de 
conhecimento, mas também como espaço de transformação, inquietação, sensibilização. 

Pensar na idéia de uma organização aprendente nos moldes mais plenos segundo as aspirações de 
Assmann é suscitar ambientes e mais ambientes propícias à autonomia dos indivíduos. Em uma 
organização aprendente, todos estão imersos em um processo contínuo de aprendizagem: alunos, 
professores, comunidade, sociedade, estado, mundo. Ou seja, é um processo de complexificação 
da atividade de aprendizagem que acaba englobando todos os indivíduos, todos os meios e 
recursos existentes, toda uma gama de linguagens, tecnologias e códigos, toda a diversidade ou 
pluralidade cultural do ser humano. É realmente algo audacioso nos termos em que ele expõe, 
mas sobretudo desejável e emancipatório. 

Veja esta idéia de organização aprendente tão intensamente defendida por ele, como algo que se 
aproxima do conceito de Estado Educador de Regis Debray. O pensador e midiólogo francês 
Regis Debray, de quem Pierre Lévy se considera um dos seus eminentes discípulos, fala da 
distinção entre o Estado Educador e o Estado Midiático. 

Para Debray, o Estado Educador é aquele que cumpre o papel de educar e não punir ou se 
ausentar, distanciando-se cada vez mais das necessidades vitais do cidadão comum e da sociedade 
democrática. Já o Estado Midiático é aquele que não cumprindo seu papel educador, ao ser 
incapaz de desenvolver políticas públicas adequadas, emprega a tecnologia de um modo coibidor, 
punitivo, controlador. Veja o caso típico das cercas eletrificadas ao redor de condomínios de luxo, 
separados do convívio social do resto dos grandes centros, como se fosse uma pequena cidade 
isolada, uma colônia de privilegiados. E veja também o fenômeno das câmeras de vídeos 
espalhadas por toda parte, nos prédios, nas empresas, nas ruas, nos faróis de trânsito. Este é um 
sintoma do Estado Midiático substituindo intensamente o Estado Educador, segundo Debray. Isto 
acontece, segundo ele, porque o Estado não cumpre o seu papel como Estado de Direito, como 
Estado Democrático. Dentro desta acepção, a educação, seria um direito de todos, e um modo 
transformador de realidades adversas. 

Assmann não fala de Debray, mas se imbui do pensamento de Lévy, que é assumidamente 
"debrayriano". Veja que tanto a idéia de organização aprendente, rede ou hipertexto, para 
Assmann, corresponde a um princípio emancipador, democrático. Estas idéias devem servir mais 
para nos estimular a percebermos o mundo como um campo aberto de sentidos, respeitando-se a 
pluridade de idéias, visões, culturas, mas sobretudo repensando-se a noção de um "mundo onde 
caibam todos". 
 
Você chamou Assmann de republicano, mas ele é, sem dúvida, um educador democrático, 
progressista assim como Freire também o foi, aliás, não é à toa, como já disse, que os dois 
trabalharam durante bom tempo juntos. Ou seja, Assmann também tem forte influência freiriana, 
segue o legado deixado por Paulo Freire. No entanto, já compartilha da visão de outros 
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pensadores. Em outras palavras, ele atualiza o pensamento de Paulo Freire. 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Rizoma e Transversalidade 

 

Re: Rizoma e Transversalidade 
Por Paulo Quadros - Thursday, 16 November 2006, 17:55 

  Oi Hamilton, Profa. e colegas, 

Ótima elucidação, Hamilton. Deleuze e Guattari são autores que trazem uma contribuição muito 
significativo ao campo da comunicação e da educação. Infelizmente, como são autores muito 
densos, algumas de suas idéias tornam-se de difícil assimilação, a não ser pelo filtro interpretativo 
de outros autores que tentam desmistificá-los. 

Pierre Lévy lançou inicialmente um livro que falava da imagem das "árvores do conhecimento", 
mais tarde, quando ele lançou "o que é o virtual?" resolveu empregar a imagem de rizoma para 
falar de hipertexto. 

Penso, pessoalmente, que a árvore não apenas se associa a idéia de hierarquização, mas também à 
idéia de totalidade. O rizoma, para Assmann, é uma recusa às totalidades do mundo do 
conhecimento. 

Deleuze e Guattari são discípulos de Friedrich Nietzsche. "Nietzsche quer se opor à noção de um 
conhecimento absoluto e transcendente à qualquer perspectiva de conhecimento, pois entende que 
toda verdade concebe-se como fruto de uma perspectiva subjetiva." (QUADROS, Paulo da S. 
Cibernética pedagógica na era das redes: a ótica da educação digital na contemporaneidade. 
Dissertação de mestrado. São Paulo: ECA/USP, 2001.) 

Em outras palavras, para o filósofo, toda interpretação é mediada pela perspectiva de que realiza 
tal processo interpretativo, e disto, decorre, naturalmente, seus pressupostos, valores, preconceitos 
e limitações quanto ao conhecimento do qual dispõe. Por isso, para ele, todas as interpretações 
são parciais, não havendo totalidade de visão, já que há uma relação direta do sujeito com o 
objeto do conhecimento. Deste modo então ele questiona duramente a idéia de verdade enquanto 
uma totalidade moldada, imposta, condicionante e autoritária, muitas vezes sem dotar os 
receptores de determinada idéia ou informação dos fil tros interpretativos e ideológicos que foram 
empregados  
durante o processo de sua construção. 

Deleuze e Guattari são chamados justamente de pós-estruturalistas porque são pensadores que se 
preocupam o tempo todo com o processo de construção da idéias, dos conceitos, das ideologias, 
dos conhecimentos. Não aceitam a idéia do conhecimento como algo pronto, acabado e 
inquestionável. São inteiramente desconfiados destas proposições, assim como Nietzsche já o era. 
 
Veja o que Lévy fala da web: 

"Na web, tudo se encontra no mesmo plano. E no entanto tudo é diferenciado. Não há hierarquia 
absoluta, mas cada site é um agente de seleção, de bifurcação, ou de hierarquização parcial. 
Longe de ser uma massa amorfa, a web articula uma multiplicidade aberta de pontos de vista, mas 
essa articulação é feita transversalmente, em rizoma, sem o ponto de vista de Deus, sem uma 
unificação sobrejacente." (LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999, p. 170) 
(LÉVY apud QUADROS,p. 242. In: Cibernética pedagógica na era das redes: a ótica da educação 
digital na contemporaneidade. Dissertação de mestrado. São Paulo: ECA/USP, 2001. 
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Neste sentido, você pode pensar também que enquanto a árvore representa mais um componente 
simbólico (místico, religioso, transcendente) e, portanto, sacralizado, o rizoma já atesta um outro 
papel, de uma imagem dessacralizada, pertencente ao mundo laico, do homem comum e de suas 
relações com o cotidiano da vida, ou seja, do mundo dos signos. Veja como a influência de 
Nietzsche é forte em Deleuze e Guattari, assim como também em Lévy e Assmann. Creio que as 
pessoas não entendem que eles não estejam criticando a religião ou religiosidade, mas apostando 
em um sincero valor do mundo cotidiano. 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Rede / Organização Aprendente - Assmann 
(republicado) 

 

Re: Rede / Organização Aprendente - Assmann (republicado) 
por Marcelo Sacrini - Thursday, 16 November 2006, 19:36 

  Oi Paulo e demais, 
 
Não escrevi que achava o Assmann republicano. Na verdade, eu coloquei a observação 
"republicado" no post pois, como os dados anteriores foram perdidos, eu postei novamente meu 
texto, como havia feito antes da perda desse tópico. Entendi que não puderam ser migrados, 
confere Thiago? 
 
De qualquer forma, sua consideração ainda assim foi válida. 
 
Abs 
 
MS 
Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Rede / Organização Aprendente - Assmann 
(republicado) 

 

Re: Rede / Organização Aprendente - Assmann (republicado) 
por Paulo Quadros - Thursday, 16 November 2006, 21:14 

  Oi Marcelo, oi pessoal, 

Realmente na pressa, Marcelo, eu acabei me equivocando. Quando percebi já era tarde demais, já 
tinha postado a mensagem. Mas tudo bem, a viagem até que não foi tão insólita assim, espero... 

Abraços, 
 
Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: 
Conceitos de Assmann 

 

Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: Conceitos de Assmann 
por Josyane Lannes - Thursday, 23 November 2006, 08:45 

  Pessoal, 

Ecologia Cognitiva é uma expressão, usada por MORIN e LÉVY, que começa tratando das 
interfaces dos agentes cognitivos (humanos e/ou máquinas) que por serem tantas o próprio 
agenciamento ou ambientação dos potenciais cognitivos se transformou em tarefa fundamental 
nas tecnologias e, por decorrência óbvia, dos contextos educacionais (ASSMANN).  
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Na escola, a noção de ecologia cognitiva coloca desafios epistemológicos (formas de conhecer), 
mas, sobretudo pedagógicos (ambientação e clima propício às experiências); Pensemos num 
contexto de relações pedagógicas que criem o aspecto fundante desse conceito, a saber: uma 
pedagogia cognitivamente ecológica propiciadora de vivências do estar aprendendo; A 
disponibilidade de tecno-ambientes (computadores, internet, multimeios) é cada vez mais 
indispensável, mas não suficiente para a ecologia propiciadora de aprendizagens.  

Em se tratando do AVA Moodle, ele propicia aprendizagem através das interações com os demais 
colegas, trocas de conhecimentos e experiências, via ferramentas que o Moodle possui, como 
fórum, wiki, chat... O AVA usa o conceito de participação Cidadã de Paulo Freire que diz que 
aprendemos em comunhão. Qual a tarefa cognitiva para que haja consciência? Conhecimento? 
ASSMANN faz uma interface entre conceito e tecnologia. Fala que a relação pedagógica está 
presente, pois conduz para transformação, design instrucional, planeja o que o curso quer.  

Inteligência Coletiva, outro conceito abordado por ASSMANN, em seu livro Reencantar, trata 
da coletividade de agentes cognitivos interligados. Este conceito enfatiza a inter-relação 
complexificadora que está sucedendo, na era das redes, entre agentes e sistemas cognitivos 
interligados com tal intensidade que começam a emergir formas imprevistas de interfecundação 
cultural e novos processos de auto-organização cognitiva que não seriam possíveis sem essa 
“virtualização da inteligência”. Os conceitos de socialização, cultura e ideologia carecem de 
forma expressiva para a hipertextualização, interconectividade e transversalidade, características 
do estágio alcançado com as tecnologias da informação e comunicação (TIC).  

Vale a pena conhecer o novo fenômeno das novelas, das teses, etc. escritas aos poucos e on line, 
com a participação de muitos interferindo com suas opiniões e sugestões. Tudo vira hipertexto de 
inumeráveis e, em última instância, indevassáveis, sub-sub-sub-entradas. Desaparece o texto 
definitivo. Existe aula definitiva? Já há bastante literatura sobre os aspectos hipertextuais de 
qualquer processo de aprendizagem.  

Segundo ASSMAN, a INTELEGÊNCIA COLETIVA envolve coletividade de agentes cognitivos 
interligados (pág 160), e AGENTES COGNITIVOS (pág 127) pode ser entidade física ou virtual, 
com capacidade de agir num ambiente; pode comunicar-se e interagir com outros agentes; se 
inscreve numa intencionalidade; se comporta segundo parâmetros tendenciais; conta com 
potencial favorável; pode perceber seu entorno; capta e transforma informação externa e interna; 
precisa continuar aprendendo; pode eventualmente reproduzir-se; sofre confrontações; age por 
tentativas, errando e acertando.  

Este conceito, neste contexto, fez-me lembrar os Sistemas Multiagentes que trabalhei em meu 
mestrado, onde reuniam-se um certo número de agentes autônomos, heterogêneos e 
potencialmente independentes, trabalhando juntos para resolver um problema. O agente é capaz 
de se adaptar ao meio ambiente, reagir a ele e provocar mudanças neste meio. (conceito de 
Michael Wooldridge).  

Então a inteligência coletiva, agentes cognitivos e sistemas multiagentes no MOODLE se dão a 
partir de nós alunos e dos provocadores (Profa Stela e Paulo), onde a partir de uma provocação, 
nos reunimos para discutí-la (através do fórum), cada um deliberando de uma forma, fazendo 
inclusive uma coalisão, que se desfaz no momento em que o objetivo é atingido.  

Os agentes, por serem autônomos, só se relacionam com outros se lhe convier. Assim é no 
MOODLE, o aluno (entidade física) só responde a uma provocação, quando se sente motivado e 
com conhecimento para tal.  

Neste AVA você consegue fazer articulações entre diferentes identidades; Você vê o que o aluno 
pensa; Tem possibilidade de usar os recursos a qualquer momento, sem precisar esperar a 
próxima aula; interfecundação cultural e processos de auto-organização cognitiva que não seriam 
possíveis sem a virtualização da inteligência.  

Mas, eu me questiono, se um aluno quiser falar em particular com outro, é possível neste AVA?  

• Sugestão de leitura (livro) :  
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• WOOLDRIDGE, Michael. An Introduction to MultiAgent Systems. England: John Wiley & 
Sons LTD, 2001.  

Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Autonomia e Prazerosidade no Moodle - 
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Autonomia e Prazerosidade no Moodle - republicação 
por Valkiria Venancio - Thursday, 23 November 2006, 12:04 

  AUTONOMIA E PRAZEROSIDADE NO MOODLE  

Colegas, segundo Assman:  

AUTONOMIA : conceito extremamente ligado à auto-organização; autonomia e conhecimento 
se reclamam reciprocamente, é a individualidade como processo aprendente em atuação (Varela).  

PRAZEROSIDADE: intrinsecamente ligada à intencionalidade no sentido da sua 
autopreservação e de seu auto-incremento, individual e socialmente cooperativo... O prazer é uma 
força dinamizadora da aprendizagem.  

Bem, estes são os conceitos que escolhi pra colaborarem no meu olhar sobre o Moodle, 
especificamente no que se referem às leituras, discussões, colaborações, ou seja, às tarefas.  

O Moodle é um ambiente que oferece diversos e diferentes espaços para inserção de materiais, de 
diferentes tipos de arquivos, de interação e colaboração espontânea, de atividades diversificadas e 
outros (http://moodle.org/course/view.php?id=47), favorecendo a participação de formas variadas, 
individualmente ou em grupos.  

Portanto temos autonomia para a busca e inserção de informações e favorecimento na construção 
do nosso “processo aprendente” quando nele, no ambiente, nos propomos a estarmos presentes de 
alguma forma. (acho que voltamos ao assunto da Paula). Esta intenção de constante ou parcial 
presença pode nos dar prazer.  

O artigo “Como promover condições favoráveis à aprendizagem cooperativa suportada por 
computador?”, que se encontra como link do nosso Moodle, nos apresenta alguns aspectos para a 
organização de atividades cooperativas, inclusive categorizando-as em convergentes (“buscam a 
solução coletiva de situações-problemas, i. é, as atividades para a concretização dos acordos 
estabelecidos) e divergentes ( “buscam estabelecer acordos, construir conceitos conjuntamente e 
definir metas para o trabalho do grupo”), além de apresentar as vantagens ou não para o 
desenvolvimento de condutas sociais.  

Parece-me estarmos vivenciando, possibilitado pelo AVA que estamos usando, uma mescla de 
atividades convergentes e divergentes ampliando ainda mais a autonomia na sua execução e talvez 
a prazeirosidade, o que acham?  

Na 1ª publicação 

O Paulo havia me respondido sobre a questão da ética, bem penso que aqui vale tb "o combinado" 
com o grupo e o respeito.  

Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 
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PROJETO PEDAGÓGICO E CAOS 
por silvana leodoro - Thursday, 23 November 2006, 15:25 

  Segundo Assmann: 

PROJETO PEDAGÓGICO: O conjunto de interfaces comunicativas entre agentes cognitivos que 
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constituem um sistema aprendente ou uma organização aprendente. O objetivo fundamental da 
relação pedagógica é criar e manter uma ecologia cognitiva na qual possam emergir experiências 
de aprendizagem. 

CAOS: No sentido tradicional e no senso comum: confusão, desordem. Hoje ressurgiu, como 
veremos, um sentido positivo de caos. A prevalência usual do sentido negativo tem raízes 
profundas nos tipos de racionalidade que estão centrados na ordem e na eficiência e cujo 
surgimento tem tudo a ver com as formas de trabalho e ordenamento social selecionadas nas 
bifurcações que se apresentam na evolução humana. 

Analisando esses conceitos a partir do MOODLE: 

Reuni esses dois conceitos porque à principio poderiam sugerir idéias opostas: um representando 
uma estrutura organizada e planejada (o Projeto Pedagógico) e o outro a desordem (o Caos). Mas, 
ao contrário, e como ressalta Assmann, uma nova e positiva concepção da idéia de caos faz-nos 
considerar que as "variáveis incontroláveis" ou, ainda segundo ele, as "bifurcações que se 
apresentam na evolução humana" estão presentes (e devem estar!) nos ambientes educativos. O 
que isso significa? 

O MOODLE é um AMBIENTE DE APRENDIZAGEM VIRTUAL (AVA) que pode ser 
utilizado sob a perspectiva de diferentes PROJETOS PEDAGÓGICOS. Desde uma abordagem 
que permita um maior grau de AUTONOMIA (veja AUTONOMIA E PRAZEROSIDADE) ao 
aluno em sugerir, por exemplo, temas, textos, análises, links para as aulas ou, de outro modo, para 
uma abordagem digamos mais DIRETIVA, que determina de maneira inflexível todos os 
conteúdos do curso previamente. 
No primeiro caso, o MOODLE dispõe de diversas formas de ENTRADA DE DADOS para que o 
aluno se manifeste e atue de forma dinâmica ao longo do processo. No segundo caso, o 
MOODLE é bastante eficaz no papel de um BANCO DE DADOS que armazena todos os 
conteúdos e eventos do curso ministrado e garante que todos os alunos tenham acesso aos 
mesmos conteúdos simultaneamente. 
O elemento relativo ao CAOS está presente, é verdade, em qualquer processo de aprendizagem 
pois cada aluno apreende a relação pedagógica de forma subjetiva e manifesta esse aprendizado 
em "tempos e modalidades" próprias. Seja em sala de aula ou em um AVA, o professor estará 
sujeito à situações não previstas e pode torná-las relevantes ou não para o seu projeto de curso. 
No MOODLE, no entanto, e essa não é uma característica presente em todos os AVAS, essa 
relação caótica é quase que "própria" da dinâmica do ambiente. Uma vez disponibilizados os 
conteúdos, cada aluno-participante define quais, quando e por quanto tempo irá acessá-los. Ao 
manifestar-se, em FÓRUNS ou CHATS, por exemplo, o aluno torna públicas as suas 
considerações. Como essas manifestações ocorrem de forma SÍNCRONA E ASSÍNCRONA é 
muito difícil que o professor limite de "forma contundente" a AUTONOMIA dos participantes. O 
professor-organizador pode, se desejar, ignorar as manifestações que "lhe escapam" da 
programação do curso, mas é importante ressaltar que o MOODLE é muito mais indicado aos 
PROJETOS PEDAGÓGICOS que relevem as considerações individuais, as sugestões, enfim, o 
próprio PROCESSO DE APRENDIZAGEM e não só o seu resultado.  

Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: 
Conceitos de Assmann 

 

Re: Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: Conceitos de Assmann 
por Marcelo Sacrini - Wednesday, 29 November 2006, 00:35 

  Oi Josyane e demais, 
 
Bem colocadas as suas idéias. Apenas respondendo seu questionamento, a comunicação em 
particular me parece que somente ocorre pelo envio de mensagem direta a um único destinatário. 
É a isso que se refere? 
 
Já há recursos para comunicação síncrona e assíncrona em particular ou reservado, só não estou 
certo se isso é possível neste ambiente. 
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[]s 
 
Marcelo 
Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: 
Conceitos de Assmann 

 

Re: Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: Conceitos de Assmann 
por Josyane Lannes - Wednesday, 29 November 2006, 09:31 

  Olá Marcelo e demais, 

Obrigada pela reflexão.  

É exatamente esta minha dúvida, preciso descobrir se neste ambiente conseguimos postar para um 
único destinatário em particular. Pois nós estamos acostumados a postar para um e todos terem 
acesso, certo? 

Beijos, 

Josyane 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: 
Conceitos de Assmann 

 

Re: Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: Conceitos de Assmann 
por Paulo Quadros - Wednesday, 29 November 2006, 20:19 

  Oi Josyane, Profa e colegas, 

Você realmente foi fundo desta vez nas suas elucidações. Pegou bem espírito do fórum e das 
idéias do Assmann. 

Bem, realmente há uma sinergia entre o pensamento de Morin e Lévy no que diz respeito à 
percepção contemporânea que eles suscitam a partir do paradigma ecológico. Se bem que Morin 
usa o termo "ecologia do conhecimento" enquanto o termo "ecologia cognitiva" é mais aplicado à 
abordagem de Lévy. 

Para Morin, a ecologia do conhecimento diz respeito a uma forma de ver o conhecimento humano 
de modo mais integrado, articulado, com uma imensa rede de relações. Para ele, a diversidade da 
produção do conhecimento deve se espelhar na diversidade da vida, por isso, somente a ecologia 
torna-se um modo capaz de apreender a complexidade do mundo. Seria interessante você 
conhecer alguns dos livros de Morin sobre o que ele convenciona como "métodos" - método I,II, 
III, IV, V. 
 
Em cada método ele fala de uma intrincada relação entre os nossos conhecimento: a natureza da 
natureza, a natureza do homem, o conhecimento da natureza, a natureza do conhecimento, o 
conhecimento do conhecimento, a humanidade da humanidade. Todos estes métodos referem a 
uma nova concepção de pensamento a qual , ele define como "epistemologia da complexidade". 

A ecologia cognitiva representa, também, uma abordagem ecológica da cognição humana, pois 
inter-relaciona categorias filosóficas e antropológicas, tais como: sujeito, razão e cultura. No 
entanto, Lévy define esta concepção ecológica como uma ontologia da interface, ou seja, uma 
metodologia de investigação dos signficados que as interfaces representam em relação aos 
aspectos evolutivos da humanidade. Para ele, é o pensamento do pensamento, e é para isso, 
justamente que servem as interfaces para apreendermos mais sobre nós mesmos e o mundo em 
que vivemos, e de um modo mais coletivo, participativo, cooperativo. 

O pensamento complexo, um termo cunhado por Morin, também se define de maneira semelhante 
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como um processo de se pensar o próprio pensamento, continuamente. 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: 
Conceitos de Assmann 

 

Re: Ecologia Cognitiva e Inteligência Coletiva: Conceitos de Assmann 
por Paulo Quadros - Wednesday, 29 November 2006, 20:35 

  Olá Marcelo, Josyane, Profa. e demais colegas, 

Veja bem Marcelo, o sistema moodle tanto permite você encaminhar mensagens dirigidas em 
particular a alguém, como também para todo o grupo. Isto é o que chamam de comunicação 
intrapessoal (de um para um) e interpessoal (de um para muitos). 

Já as listas de discussão é um recurso que faz a mensagem circular todo o tempo para todos os que 
estão inscritos, então você grupos de pessoas que estão de certa forma repassando mensagens para 
todo o grupo, ou seja, aqui vale mais a concepção de muitos para muitos. As listas de discussão 
por e-mail foi o primeiro recurso assíncrono desta natureza. Agora temos os fóruns, os chats, o 
orkut, enfim, abre-se o leque de opções para interações múltiplas entre atores virtuais. 

O que foi percebido, no uso deste fórum, é um certo isolamento nas indagações. Ora alguns de 
vocês expõe suas idéias isoladamente sem dirigir a alguém em específico, ou deixar claro de que 
se trata uma questão para o grupo. Ora a interação é mínima entre poucos atores deste espaço de 
discussão, que muitas vezes, passa a estar mais centrado na minha pessoa como moderador, ou da 
Profa. Stela, responsável pela disciplina, e pelos critérios avaliativos. 

O ideário do uso do fórum seria mais para ele ser um espaço de comunicação espontânea. Claro 
que aqui, nós temos um propósito específico: discutir questões ligados ao campo pedagógico do 
uso das tecnologias. No entanto, ele tem a mesma característica conceitual básica de uma lista de 
discussão: muitos para muitos. Isto impõe que a intervenção, moderação ou mediação no debate 
seja menos freqüente, ou que ela se dê de um modo não diretivo e centralizador, como está 
acontecendo com este fórum. 

Deveria haver mais interação espontânea entre todos vocês. A minha função como moderador 
neste caso, seria apenas mais provocativa, fazendo com que vocês refletissem mais 
profundamente sobre determinados tópicos para aprimorarem seus aprendizados na disciplina, 
contudo sem forçá-los insistentemente a debaterem, com continuidade. 

 
Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

 
EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » PROJETO PEDAGÓGICO E CAOS 

 

Re: PROJETO PEDAGÓGICO E CAOS 
por Paulo Quadros - Wednesday, 29 November 2006, 21:23 

  Oi Silvana, Profa. e demais colegas, 

Muito interessante toda esta sua elucidação, Silvana. 

Na verdade, o caos relaciona-se com a idéia de autonomia e prazerosidade, para Assmann, porque 
se refere a um princípio de emergência, ou seja, uma propriedade não prevista. O comportamento 
humano é bem isto, imprevisível. 

Emergência tem a ver também com Complexidade. Um sistema é complexo quando nele operam 
propriedades emergentes. Isto ocorre com freqüência na natureza, na criação da vida. Segundo o 
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princípio da complexidade, o todo nunca pode ser apenas a soma das partes, porque há certos 
níveis de interação com o ambiente, que determinam comportamentos imprevisíveis. 

Por exemplo, certas substâncias de mesma natureza que em contato adquirem outra natureza. A 
amônia é um gás, assim como o ácido clorídrico, mas quando misturamos os dois, o resultado 
obtido é um sólido - propriedade emergente (nova). 

Para Assmann, o contexto pedagógico pode propiciar condições para decorram certas 
propriedades emergentes como o prazer de aprender em contato com o professor, bem como o 
desejo de se aprender por conta própria. E esta questão deve estar meticulosamente apreciada 
dentro da concepção dos ambientes virtuais de aprendizagem. Como tornar um relação 
pedagógica mediada por tecnologias prazerosa e estimulante ao processo de aprendizagem? 

Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » Autonomia e Prazerosidade no Moodle - 
republicação 

 

Re: Autonomia e Prazerosidade no Moodle - republicação 
por Paulo Quadros - Wednesday, 29 November 2006, 21:39 

  Olá Valkiria, Profa., caros colegas, 

Muito bem, Valkiria, fico contente de que você tenha gostado da minha contribuição para uma 
discussão mais aprofundada sobre ética. 

Veja podemos também relacionar os termos autonomia e prazeirosidade com o sentido de ética: 
ética individual, ética social, ética de sobrevivência de toda a espécie. 

Na verdade, colaboração e cooperação expressam, em certo sentido, caminhos éticos 
complementares. O primeiro termo evoca mais condutas de autonomia; já o segundo um sentido 
de grupo, de pertencimento a algo, um compromisso coletivo firmado. 

 O que podemos dizer da solidariedade humana, por exemplo. Para mim, ele esboça tanto 
aspectos colaborativos quanto cooperativos, se pensar numa visão de valores humanos 
contemporâneos. Tem princípios colaborativos porque depende do desejo e vontade de cada um, 
não é algo que obriga alguém a sentir ou ter pelos outros. E tem princípios cooperativos, porque 
devemos pensar neste sentimento também não apenas como algo completamente livre e arbitrário, 
mas algo que aponta também para um sentido de sobrevivência da espécie humana. É assim que 
Assmann define a solidariedade, como um princípio biológico a ser compreendido por todos nós, 
e por isso, devemos tanto valorizá-lo, porque deste modo, passaremos compreender melhor a 
nossa natureza cultural e biológica, com suas interfaces indissociáveis. A isto, ele chama também 
de paradigma cooperativo, algo que nasce no coração das sinapses cerebrais. 

Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Responder 
Veja esta mensagem em seu contexto 

EDM5053 » Fóruns » Fórum 2 - Glossário do Assmann » DESPEDIDAS 

 

DESPEDIDAS 
por Marcelo Sacrini - Thursday, 30 November 2006, 18:31 

  Colegas... tomei a liberdade de criar este tópico após o encerramento da disciplina, e espero que 
não tenha sido inoportuno. Não encontrei o recurso de envio de mensagens coletivas pelo Moodle, 
então fica aqui mesmo, já que a maioria de nós assina e recebe por e-mail, ok? 

O objetivo é simples: deixar nossas mensagens de despedida. Li o texto que a professora Stela 
publicou e fiquei realmente tocado. Infelizmente não tive como ir para SP nesta última aula e nem 
me dei conta de que muitos de vocês eu só irei ver pelos corredores e talvez alguns de nós nunca 
mais nos vejamos... como está no texto do Rubem Braga. 
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E fiquei mais triste por causa disso.Mas tudo bem, claro. Deixo aqui registrada a minha satisfação 
em ter conhecido cada um de vocês. Espero, sim, que nos vejamos nas defesas, nos congressos, 
em outras disciplinas ou em qualquer outro lugar. E que nos reconheçamos, com certeza! 

Um feliz Natal para todos e um 2007 esplêndido, cheio de saúde! 

Fiquei mais feliz em ter vivido com vocês por esse breve mas marcante período. 
 
Um abraço fraternal a todos. 

Marcelo Sacrini  Responder 

Veja esta mensagem em seu contexto 
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AANNEEXXOO  DD  
(Conteúdo do Fórum IV – Pesquisadores em Formação) 
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Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Thursday, 31 May 2007, 01:26 

  

Pessoal, como podemos caracterizar a mediação enquanto processo interpretativo do 
conhecimento? 
 
Paulo Quadros. 
Editar | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Stela Piconez - Thursday, 31 May 2007, 17:44 

  

Olá Paulo e demais colega do Grupo Alpha, 

seria interessante checarmos antes o que entendemos por mediação. Vocês acham 
oportuno? 

Stela 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Josete Zimmer - Tuesday, 5 June 2007, 17:35 

  

Olá Professora Stela, Paulo e colegas! 
Tentarei dizer o que entendo sobre Mediação e ao mesmo tempo fazer uma síntese do que li no 
chat realizado pelo grupo no dia 31 de Maio. Gostaria que soubessem que senti muito não ter 
participado! 
  
Lendo o conteúdo do chat disponível, percebi entre muitas colocações, o conceito de que Mediador 
é um “provocador cognitivo”. Para mim, o fato deste chat ter acontecido foi uma ação mediadora 
muito feliz! A coordenação da professora Stela nesse grupo, a autoridade que ela exerce sem 
autoritarismo e imposições, para mim são verdadeiros aprendizados de mediação... 
  
Ter esse material disponível para acessarmos e interagirmos no horário que podemos é outro 
aspecto que também reflete na postura mediadora do professor. Ser mediador para mim é uma 
questão de “atitude”, especialmente quando incorporamos o conceito “provocador cognitivo” 
(expressão dita pela professora Stela).  
Se eu enquanto aluna, mesmo na idade adulta, não tiver algo realmente motivador e provocante ao 
ponto de sentir o desejo de retomar o ambiente e ler o chat, penso que não fui suficientemente 
motivada... Nesse sentido, a atitude do mediador é fundamental, pois é ele quem vai dar 
significado ao conteúdo discutido e ajudar na reflexão sobre o mesmo. 
  
Mediação é o incentivo aos alunos, as intervenções necessárias na busca de acordos pacíficos, caso 
apareçam assuntos conflitantes no grupo. Além disso, é preciso conhecer bem o assunto que está 
discutindo. Ter autoridade sem autoritarismo, valorizar as idéias do grupo e provocar idéias 
novas... Enfim, prepara o grupo para o aprendizado.  
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Senti essa atitude no chat, desde a definição dos horários para início e encerramento, até na alegria 
em cumprimentar cada participante que entrava no ambiente... 
  
Abraço, Josete 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Stela Piconez - Tuesday, 5 June 2007, 18:21 

  

Olá Josete e demais colegas, 

são generosas suas observações Josete. Em relação ao conceito de mediação o 
Paulo tem trazido sérias contribuições. Há necessidade de aclaramento deste 
conceito. A mediação é realizada pelo sujeito que aprende; é a representação ou 
leitura interpretativa que realiza a partir de seu contexto. Parece que o professor é 
aquele que cria oportunidades de ação para a mediação. 

Vamos continuar este fórum. O tema merece aprofundamento. 

Stela 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por silvana leodoro - Wednesday, 13 June 2007, 01:18 

  

A Josete pontuou que “ser mediador é uma questão de “atitude”. Gostaria de complementar: “ser 
mediador é uma questão de responsabilidade pedagógica”. Explico: se admito ser um educador 
inserido em um “dado processo educacional”, em uma “dada sociedade” e em um “determinado 
tempo histórico” como “constituo a realidade” para os meus alunos? Como “ilumino” o 
conhecimento que pretendo ressignificar? Enfim, a prática pedagógica nos convida a assumir – 
entre relações tão complexas com a realidade/conhecimento – uma postura enquanto mediador 
social do conhecimento científico.  

Permitam-me recorrer a GASPARIN (2005) para definir MEDIAÇÃO: 

“(...) o conteúdo nunca é neutro, nem para o professor porque o recebe de outros 
pensadores, nem para os alunos porque estes o aprendem através da leitura e 
interpretação de um professor, socialmente condicionado. A mediação implica, portanto, 
releitura, reinterpretação e ressignificação do conhecimento.  

Ao assumir o papel de mediador pedagógico, o professor torna-se provocador, 
contraditor, facilitador, orientador. Torna-se também unificador do conhecimento 
cotidiano e científico de seus alunos, assumindo sua responsabilidade social na 
construção/reconstrução do conhecimento científico das novas gerações, em função da 
transformação da realidade. O processo de aquisição do conhecimento científico realiza-
se através da aprendizagem significativa. Esta envolve não apenas os processos 
cognitivos dos alunos, mas também suas relações subjetivas e objetivo-sociais de 
existência, no contexto em que vivem.” 

Enfim, como professora de Sociologia, constantemente sinto-me compelida a reconfigurar "o meu 
olhar" sobre o cotidiano da sala de aula. Não é apenas uma questão ética, é uma necessidade. A 
todo momento sou "convidada" a legitimar a minha disciplina, muita mais para a direção da escola 
do que para os alunos. Antes da sala de aula, a MEDIAÇÃO se estabelece com as autoridades 
escolares.  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Thursday, 14 June 2007, 23:28 

  

Oi Josete, muito bem. Seja bem-vinda ao nosso fórum. Fique sempre à vontade para fazer suas 
devidas intervenções. Este poderá ser um espaço rico de reflexão pedagógica. 
 
Bem, Josete, o tipo de mediação a qual você se reporta é a chamada mediação pedagógica, ou seja, 
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é o processo de intervenção realizada pelo professor. Se você ler os textos que disponibilizei irá 
encontrar outros tipos e conceitos relacionados ao processo mediador ou mediativo. 
 
No nosso caso, como estamos discutindo educação, é natura que falemos a todo momento de 
mediação pedagógica, pois isto é inerente à atividade que realizamos como profissonais de 
educação. Mas o campo das mediações é desempenhado por outros inúmeros atores sociais: 
jornalistas, cientistas, artistas, intelectuais, filósofos, escritores, políticos, profissionais de direito, 
enfim, todos nós, enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade, temos a necessidade de 
desenvolver processos mediadores em vários níveis de atividades sociais. 
 
A mediação é tanto um processo pelo qual eu me faço ser compreendido pelo outro, por exemplo, 
em termos de linguagem, como a forma pela qual eu internalizo o meu aprendizado social. 
Envolve então tanto a minha intervenção para com outro como os dispositivos internos que eu 
desenvolvo para interagir socialmente, ou mesmo compreender-me, ou fazer-me compreendido 
pelos demais. Está claro? Que tal outras questões diante de tudo isto posto por mim? 
 
Paulo Quadros.  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 15 June 2007, 00:21 

  

Oi Silvana, bem-vinda ao nosso fórum sobre mediações.  
 
Muito bem, Silvana, você estabeleceu uma ponte conceitual entre mediação pedagógica e 
mediação social. Educadores, filósofos, cientistas e jornalistas muitas vezes têm a incumbência de 
realizar uma mediação social do conhecimento científico. O que implica em fazer com que 
determinados conhecimentos possam ser compreendidos a partir de uma linguagem mais clara e 
acessível aos leigos. 
 
Você também foi bem feliz ao relacionar o ato da leitura ao processo de interpretação do 
conhecimento, demonstrando como é importante com que o professor seja capaz de reinterpretar 
ou ressignificar os conhecimentos a serem ministrados. Isto implica no desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas, da escolha do repertório de linguagem, dos processos de aproximação 
conceitual entre o saber científico e o saber cotidiano. 
 
Você também pontuou com muita clareza como a mediação é um processo de construção 
simbólica, o que estabelece também um elo de ligação como o nosso imaginário e o potencial 
criativo de nosso imaginário. É um movimento de consciência tanto de dentro para fora 
(externalizado) como de fora para dentro (internalizado). 
 
A mediação também é uma mudança do nosso olhar sobre tudo: a cultura, a linguagem, as práticas 
sociais, nosso conhecimento tácito, escolar, estético, científico etc.  
 
É por meio da mediação que criamos as várias redes de significações entre os conhecimentos que 
adquirimos. Veja bem, então, disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são nomes também para mediação ou processos 
mediativos. Apenas estamos tentando redefinir ou conceituar processos mediativos que ocorrem 
segundo certas diferenças interpretativas.  
 
Todo o conhecimento que produzimos é em si uma mediação com o meio interno e externo a nós. 
Somos limitados pela nossa linguagem, que tende a se diversificar ou se metamorfosear cada vez 
mais, inclusive por conta dos novos artefatos tecnológicos, como os meios digitais, que tem uma 
natureza antropofágica.  
 
Alguns chamam isto de convergência, outros de remediações, ou um processo intenso de 
remodelação de mídias, que se transformam em novos meios e que pressupõem novas mediações.  
Veja como meios, mídias e mediações são conceitos inter-relacionados o tempo todo. Debray foi, 
sem dúvida, o teórico que procurou dar uma estrutura conceitual a tudo isto, pela qual pudéssemos 
compreender as mediações como um processo próprio da nossa natureza humana. Não precisa ser 
professor, intelectual etc, para ser um mediador ou desenvolver processos mediativos, pois isto 
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está intrínseco em todos nós. A questão então é outra, para mim. Como compreender tais processos 
mediativos para favorecer processos pedagógicos mais adequados ao mundo moderno ou 
hipermoderno. Veja que não para de surgirem eventos que tratam de mediações sociais, 
tecnológicas, pedagógicas etc. É porque este é um tema de preocupação da contemporaneidade. 
 
Paulo Quadros. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por silvana leodoro - Friday, 15 June 2007, 15:27 

  

Excelentes considerações, Paulo. Excelentes... 
Você poderia, por gentileza, explicitar o que é essa "natureza antropofágica" dos artefatos 
tecnológicos?  
Abraços, 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 15 June 2007, 19:26 

  

Oi Silvana, fico contente de que você tenha apreciado minha intervenção.  
 
Bem, quando me refiro à natureza antropofágica dos artefatos tecnológicos, estou empregando o 
conceito de antropofagia cultural. Lembra-se do conceito de antropofagia definido por Osvald de 
Andrade? 
 
Pois é, este conceito foi empregado para caracterizar como uma cultura como a brasileira deveria 
se apropriar de todo a diversidade cultural presente no Brasil, proveniente de vários povos e 
costumes.  
 
Lembre-se de que neste caso, a referência mais forte para ele não era mais o indígena idealizado 
por José de Alencar, puro, bom, inofensivo, mas sim o índio antropófago. Para os antropólogos, a 
antropofagia não remetia apenas ao simples fato de se devorar gente, era um elo de ligação 
cultural. Estes índios antropófagos devoravam os índios derrotados por eles em guerras tribais no 
Brasil. E eles acreditavam que devorando guerreiros valentes, eles assimilavam grande parte da sua 
bravura e outras qualidades desejáveis. Alguns índios faziam até com que tais guerreiros 
passassem vivos durante um bom tempo, sendo bem alimentados e até eram impulsionados a 
engravidar suas mulheres, como um motivo de honra. Mais tarde, eles devoravam o guerreiro e 
também o filho deste guerreiro. E eles achavam que isto deveria ser considerado também como um 
ritual de honra. 
 
Bem, o que tudo isto tem a ver com a antropafagia no sentido cultural? É a mesma idéia transposta. 
É ver a cultura como um alimento do qual se extrai força vital. A feijoada brasileira é para muitos 
um exemplo desta visão antropofágica: restos de comida misturados, um pouco de cada carne. E 
quem nega que o resultado não é bom?  
 
Acontece que este termo antropofagia, alguns chamam também de canibalização. Os autores pós-
estruturalistas como Derrida, Baudrillard, Virilio, Foucault, Deleuze, Guattarri entre outros 
empregam este método interpretativo. Eles se servem de elementos de vários campos do 
conhecimento e fazem deslocamentos de sentidos, transformam os significados, criando redes de 
significações inusitadas a todo o tempo, o provoca grande mal-estar e perplexidade.  
 
Já as mídias digitais também desenvolvem o mesmo processo: se apropriam de outras mídias e as 
remodelam de outro modo, criando outras redes de significações. É o que acontece com as rádios e 
TVs na web. Alguns princípios se mantém porque é da natureza da apropriação, mas outros são 
completamente redefinidos. Como você define a wikipedia, o YouTube, o e-mail etc. Dá para se 
fazer uma relação conceitual com a enciclopédia clássica, o vídeo e o correio.  
 
Eles mantém algo de referência básica, mas não dá para se dizer mais que é tudo a mesma coisa. 
Cada um tem outra natureza em que os recursos de mídias estão cada vez mais interconectados, 
indissociáveis. Dá para se falar da palavra digitada dissociada da imagem digital e dos seus links 
com inúmeros apontadores informacionais? Onde começa um e termina o outro, onde está a 
fronteira entre uma mídia e outra, entre um conhecimento e outro, tudo parece confluir em níveis 
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de inter-relações permanentes. Esta é uma forma de entender a antropofagia nos meios digitais, 
este caráter inesgotável de que uma mídia tem de se apropriar de outras experiências estéticas de 
sentidos. O blog também reforça este espírito antropofágico. Como podemos definir um blog, 
como um diário no sentido clássico, claro que não? Então como? Como um diário digital? E o que 
é um diário digital distintamente de um diário impresso? O que muda em sua natureza, por 
exemplo? De certa forma, é o seu caráter remodelador de mídias, usufruindo dos recursos 
midiáticos diversos, principalmente dos digitais que se interconectam uns aos outros. Tudo bem? 
Compreendeu agora? Está mais claro? 
 
Paulo Quadros.  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por silvana leodoro - Wednesday, 20 June 2007, 22:08 

  

Paulo e colegas do grupo: 
Interessantíssima essa abordagem da "natureza antropofágica" dos artefatos tecnólogicos. Fiquei 
matutando sobre essa "cerimônia antropofágica" na qual, por várias vezes, já me peguei evocando 
os "deuses da comunicação" para que meus alunos - nos blogs, emails, orkut - pudessem 
"saborear" essas remodelações de outras mídias e experimentar comunicarem-se sobre seus (e 
novos) conhecimentos. 
Num domingo desses, tarde da noite, um aluno do 3º ano do ensino médio postou no meu blog 
uma longa definição da Teoria do Caos (alguns dias antes estávamos discutindo sobre a 
"linguagem matemática" proposta por Galileu e adotada por Déscartes e a Teoria do Caos foi 
citada). No aula seguinte esse mesmo aluno comentou que queria partilhar esse conhecimento com 
os colegas, mas não sabia onde. Até que, enfim, se lembrou do meu blog. 
Que felicidade... 
Enfim, esse conceito é perfeito pois é justamente esse o papel que venho buscando, não sei se pajé 
da tribo, porque essa função é normalmente exercida por uma figura masculina, mas, talvez, da 
xamã, da bruxa mesmo, que evoca os mistérios desses artefatos tecnológicos.  
Parafraseando Oswald de Andrade: "só a antropofagia nos inspira".  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Wednesday, 20 June 2007, 23:57 

  

Muito bem Silvana, você está realmente inspirada. Espero que tamanha inspiração sirva para 
estimular mais também nossos colegas, pois assim o fórum se torna multiperspectivístico e não 
apenas monológico ou dialógico, realizado entre poucas pessoas.  
 
 
Por falar em Osvald de Andrade, usei em minha dissertação de mestrado um frase dele que 
considero muito instigante: "A verdade é sempre a realidade interpretada, acomodada a um fio 
construtivo e pedagógico". Esta é uma forma que para explica bem a idéia de mediação como um 
processo interpretativo permanente.  
 
Há um livro em que o Hugo Assmann fala de ciberantropofagia, ou seja, o conceito de 
antropofagia aplicado aos limites do ciberespaço e da cibercultura, caracterizando os inúmeros 
processos de remodelação das mídias e meios expressivos para se povoar, habitar, construir os 
elementos característicos deste novo espaço geográfico e esta nova cultura. Isto me lembra 
pressupostos encontrados em "O que é o virtual?", "Cibercultura" e "Inteligência Coletiva" de 
Pierre Lévy. E também me faz lembrar a obra de Milton Santos: Espaço e tempo. Razão e emoção.  
 
Nesta obra, Milton Santos fala também da construção do espaço simbólico, onde trafegam idéias, 
conceitos, pensamentos etc. E ele fala da imagem da rede presente nestas articulações. E o papel 
que a cultura desempenha na remodelação do espaço ocupado.  
 
Veja que Pierre Lévy fala da internet sobre diversas transições paradigmáticas: o ciberespaço, a 
cibercultura e a inteligência coletiva. Cada etapa trata de um processo evolutivo em que o ser 
humano desenvolve novas formas de entendimento e apropriação ou intervenção. O que, por sua 
vez, pressupõe novas formas de entendimento e intervenção também. Veja que isto é um círculo 
interminável de reflexão e ação culminando em mais reflexão e ação, e assim por diante. Esta 
também uma forma rica de se entender o processo mediativo.  
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Paulo Quadros. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Josete Zimmer - Thursday, 21 June 2007, 09:43 

  

Olá professora, Paulo, Silvana! 

Embora correndo muito com outras preocupações e trabalhos que ainda não me 
desvinculei, queria que soubessem que estou aprendendo muito e pretendo 
retomar todas essas discussões com mais tranqüilidade. Estou percebendo que o 
conceito de mediação vai muito além do que expressei na minha mensagem 
anterior. 

Professora Stela e Paulo, muito obrigada por suas explicações e Silvana por suas 
valiosas indagações! Quem mais? Vamos continuar conversando? Abraço a todos! 

Josete  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 22 June 2007, 12:07 

  

Muito bem, Josete. Procure então agora ler os textos que disponibilizei sobre mediações, assim 
nossa discussão torna-se ainda mais enriquecedora.  
 
É bom saber que este espaço serviu para ampliar sua visão sobre o conceito de mediações. Isto faz 
com que o intuito do meu estudo seja reconhecidamente significativo para a formação de 
educadores em nosso país. É bom a gente saber que a nossa intenção como pesquisador passa a ser 
compreendida por colegas educadores.  
 
Mas vamos tentar ampliar o nosso debate, pois penso que este tópico pode alancar questões 
significativas tanto do ponto de vista da formação continuada de nós todos como educadores, bem 
como suscitar até elementos incompreendidos que podem ser úteis em nossas futuras pesquisas, o 
que torna tal discussão ainda mais valiosa.  
 
Estou sentindo a falta do ponto de vista dos nossos outros colegas. Vejo que cada campo de visão 
contribui para a ressignificação da visão de cada um, agora imagine isto compartilhado 
coletivamente em um espaço como este. É o próprio sentido de mediação sendo realizado 
continuamente. 
 
Paulo Quadros.  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Rosemar Prota - Thursday, 28 June 2007, 12:12 

  

Como podemos caracterizar a mediação enquanto processo interpretativo do 
conhecimento? 

No meu entender, a mediação pode ser caracterizada enquanto processo 
interpretativo do conhecimento porque, como se diz em gestalt, trata-se de um 
fenômeno de campo, em que os acontecimentos se dão na somatória de todas as 
interações do grupo. Assim sendo, constrói-se coletivamente uma idéia, um 
significado, pela simples interação dos sujeitos. Mudando-se um elemento do 
grupo, o resultado construído não será mais o mesmo, pois é na intersecção dos 
elementos do grupo que forma-se o conhecimento interpretativo deste grupo. 
Como a resultante de forças vetoriais dinâmicas e potentes. 
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Gostei muito da citação de Gasparim (2005) pela nossa colega do grupo e 
transcrevo-a novamente: 

“(...) o conteúdo nunca é neutro, nem para o professor porque o recebe de outros 
pensadores, nem para os alunos porque estes o aprendem através da leitura e 
interpretação de um professor, socialmente condicionado. A mediação implica, 
portanto, releitura, reinterpretação e ressignificação do conhecimento.  

Obrigada 

Rosemar Prota 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Wanderlucy Czeszak - Sunday, 1 July 2007, 23:04 

  

Oi, Paulo e demais colegas: 

Gostaria de parabenizá-lo pelo excelente texto, Paulo! Difícil interromper a leitura, dada a sua 

fluência na forma de apresentar tantas idéias e conceitos complexos, concatenados de forma 

bastante coerente e madura.  

Após a leitura de seu texto e da entrevista de Régis Debray, acredito que as mediações são tudo. 

Elas fazem de nós os seres humanos que somos, elementos – mais (ou menos) ativos – dentro de 

uma dada sociedade. 

Somos fruto de nossas mediações, já que elas traçam nosso presente, passado e futuro. No entanto, 

ao meu ver, seu texto também elucida que, se por um lado somos conseqüência de mediações 

enraizadas em nossa história e em nossa sociedade, por outro, vamos sendo construtores dessas 

mediações, sobretudo se pensamos no papel formador da educação e no papel “informador” e 

criativo do mundo que hoje se nos apresenta de forma assustadoramente veloz e transformadora 

por meio da internet. 

Obrigada pela oportunidade de ler esses dois textos! 

Abçs 

Wanderlucy  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Monday, 2 July 2007, 00:54 

  

Muito bem Wanderlucy, agradeço imensamente os cumprimentos e fico feliz de que a leitura tenha 
sido agradável e instigante. Pois, esse é a verdadeira recompensa pelo nosso trabalho como 
pesquisadores, saber de que tudo aquilo que nós realizamos servirá para cativar em outras pessoas 
idéias ainda mais férteis. 
 
É muito gratificante ver como você percebeu o espírito dos dois textos, e como tais reflexões nos 
ajudam a sair de uma visão das mediações muito ligada a campos de conhecimentos específicos.  
 
Pois, é justamente como você bem disse Wanderlucy, toda a história e cultura humanas estão 
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associadas a processos mediativos, é assim que concebemos nossos conhecimentos de tudo. É 
assim que se fez nossa história e nossa cultura, sempre por mediações. Esta é a diferença 
justamente entre o mundo da cultura e o mundo da natureza, como bem aponta Paulo Freire.  
 
 
A cultura é o acrescentamento que o homem faz à natureza, transfigurando-na, transformando-na 
em algo como arte, ciência, filosofia, poesia, tecnologia etc. É uma forma do homem intervir na 
natureza e fazer-se presente junto a ela. Por isso, a mediação também serve para nos distinguir dos 
outros seres. Esta é característica essencialmente humana, a capacidade do homem desenvolver 
processos mediativos. Veja como é a nossa cultura moderna, se você pensar em termos históricos, 
tudo remete a algo, de algum lugar em alguma cultura, do presente ou do passado. Para interpretar 
o presente estamos sempre buscando elementos históricos e filosóficos do passado ou procurando 
ver como outras culturas humanas podem nos prover elementos interpretativos diferenciais.  
 
Paulo Quadros. 
 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Wanderlucy Czeszak - Monday, 2 July 2007, 08:48 

  

Paulo, 
Uma coisa que me deixou pensativa foi o Régis Debray dizer que não conhecemos a realidade dos 
fatos. Conhecemos apenas as mediações. O que ficou para nós, por exemplo, não foi o Cristo em 
si, mas sim as histórias sobre Ele que levaram séculos para ficarem prontas e serem largamente 
veiculadas. Isso é um tanto assustador, pois estamos sempre a mercê de manipulações de toda 
ordem. 
Tal reflexão me fez lembrar do filme "Código da Vinci" que, é claro, tem uma série de falhas que 
não precisam ser discutidas aqui, mas o filme sobretudo nos reporta a essa idéia do sempre 
presente caráter manipulador das mediações. 
Uma pergunta que me ocorre: 
Se tudo passa por um processo interpretativo antes de fazer parte do repertório de todo ser humano, 
como minimizar o efeito manipulador das mediações? 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Monday, 2 July 2007, 16:13 

  

Muito bem, Wanderlucy, estou vendo que você se empolgou mesmo com tais questões. Elas 
realmente nos fazer pensar muito em nossa atividade docente e na responsabilidade do papel 
crítico do professor.  
 
Se tudo são mediações, onde está a verdade, então? Então, toda verdade não é mais do que uma 
interpretação da realidade permeada por filtros ideológicos, não é? Mas isto não nos impede de 
investigar, de procurar caminhos cada vez mais consistentes, pois assim, poderemos estar bem 
próximos a um sentido de verdade, já que dizer que não existe verdade também implica em dizer 
que tudo é permitido, parafraseando Dostoiévski. Então a busca da verdade sempre continua: 
parece coisa do Arquivo X, se lembra? Nossos heróis sempre em busca da verdade até que quando 
ele chegam próximos dela, precisam muitas vezes mudar sua postura para não enfrentar suas 
conseqüências: negar tudo, por exemplo. E a busca continua, a certeza de algo mais além do que as 
aparências nos revelam. 
 
Creio que em relação à questão do efeito manipulador das mediações, os pós-estruturalistas 
franceses foram mais sábios: Deleuze, Derrida, Virilio, Baudrillard, Foucault, Barthes entre outros. 
 
Baudrillard, por exemplo, propõe que para aguçar mais nosso pensamento crítico e consciência 
histórica temos de relutar contra as aparências dos discursos e das imagens midiáticas. Como? 
Levantando-se sempre hipóteses e mais hipóteses, tentando muitas vezes negar aquilo que é tido 
como algo de consenso e irrelutável. Por isso, ele foi chamado de negativista ou niilista, porque ele 
emprega a negatividade como um sentido crítico altamente sofisticado que abre as percepções do 
pensamento humano. Para ele, a mídia é anti-mediativa, ou seja, ela é incapaz de prover elementos 
intepretativos da realidade tal qual ela é. Veja que não se trata aqui de se impor um sentido de 
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verdade, mas de simplesmente retratar a realidade como ela é, sem julgamento. A ideologia dos 
aparatos midiáticos, muito presentes nas mensagens veiculadas, nas informações editadas e 
reeditadas, na natureza do discurso jornalístico muitas vezes não passam mais do que simulacros, 
realidades artificiosamente inventadas com determinado fim ideológico. Por isto, o caminho das 
hipóteses que Baudrillard defende nos abre os olhos, nos fazem ver coisas que vão além dos nossos 
meros olhos e aparências forjadas.  
 
Derrida já propõe um outro passo: o desconstrutivismo. Não basta apenas compreender a realidade 
e assimilá-la, é importante também saber como desconstruí-la habilmente, pois assim pode-se 
chegar a um outro nível de sua compreensão. 
 
Enfim, poderíamos discutir como cada um destes pensadores definem algumas estratégias 
interessantes, mas isto seria assunto para um outro debate e quem sabe até um outro fórum: sobre 
pós-estruturalismo, que poderia ampliar mais ainda as questões apontadas pelos processos 
mediativos. 
 
Paulo Quadros.  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Wanderlucy Czeszak - Monday, 2 July 2007, 18:18 

  

Muito enriquecedoras suas colocações, Paulo! 
Este fórum tem sido uma oportunidade importante para adentrarmos os terrenos filosóficos, 
imprescindíveis para nós, educadores. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por silvana leodoro - Monday, 2 July 2007, 23:46 

  

Wanderlucy e colegas: 
pergunta absolutamente instigante a sua. Resposta do Paulo, idem.  
Faço questão de reproduzí-la:  

"Uma coisa que me deixou pensativa foi o Régis Debray dizer que não conhecemos 
a realidade dos fatos. Conhecemos apenas as mediações. O que ficou para nós, por 
exemplo, não foi o Cristo em si, mas sim as histórias sobre Ele que levaram séculos 
para ficarem prontas e serem largamente veiculadas. Isso é um tanto assustador, 
pois estamos sempre a mercê de manipulações de toda ordem. 

E aí complemento: não só conhecemos a "realidade dos fatos" a partir de mediações, como 
também a nós mesmos a partir delas, afinal, como se constitui o sujeito na ordem de uma 
sociedade tão estratificada e muito distante daquela "solidariedade mecânica" que nos garantia o 
conforto das relações mediadas pelo parentesco e pela tradição? Conhecemos os discursos 
correntes que dizem quem somos e esse (re)conhecimento pode ser manipulado sim! Mas apontar, 
exatamente, o sujeito-resultante que esses discursos pretendem criar é como tentar dizer onde 
exatamente cairá a próxima gota de chuva.  
E é aí que reside a beleza da coisa!! É quase física quântica!! 
Se não fossem tantos discursos e mediações coexistindo como duvidar da verdade? 
Há um outro aspecto importante a considerar que é o SUPORTE em que nossas (es)histórias 
(discursos) se constituem. Antes oralmente, depois através da escrita, da reprodução impressa e 
agora multimidiático, explorando outros sentidos (além da visão). Isto tem quais implicações na 
eficácia dessas mediações?  
Pensando em Cristo, cuja história foi contada pelos seus apóstolos, reproduzida em diversas 
línguas e parafraseada constantemente até chegar a nós através do catecismo. Como seria o blog de 
Cristo? - Ontem ressucitei Lázaro, segue link do YouTube...  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Wanderlucy Czeszak - Tuesday, 3 July 2007, 09:55 

  

Oi, Silvana: 
Vocês estão me deixando pirada com essas reflexões! rs 
Estou aqui imaginando a responsabilidade que é ser mãe: somos a primeira fonte de mediações dos 
nossos filhos. E esses referenciais vão defini-los e acompanhá-los para o resto da vida! 
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Algo bastante semelhante ocorre com a relação professor-aluno, sobretudo quando trabalhamos 
com alunos carentes. Eu ficava emocionada em algumas situações quando eu lecionava no ensino 
fundamental de uma escola do Estado da periferia, onde desenvolvi meu trabalho de mestrado. 
Há algum trabalho que fale sobre as diferenças da relação professor-aluno, quanto às mediações, 
em classes sociais mais e menos favorecidas, Paulo? 
Silvana, seus comentários fizeram-me lembrar de um conto de Machado de Assis chamado "O 
Espelho" (http://www.revista.agulha.nom.br/paulodetoledo2.html), que conta de forma 
maravilhosamente machadiana como o olhar do outro nos define. 
Outra coisa: não consegui acessar o link do YouTube que você citou. Como faço? 
abçs 
Wanderlucy  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Tuesday, 3 July 2007, 16:54 

  

Muito bem Silvana, que bom, nossas discussões estão ficando instigantes demais. Fico contente de 
ter despertado em vocês indagações de alto nível questionador. 
 
Bem, penso que o Debray, na verdade, quando diz que não conhecemos a realidade dos fatos, está 
se utilizando de uma abordagem fenomenológica com base em pressupostos heideggerianos. O 
método filosófico de Martin Heidegger pode ser considerado tanto fenomenológicos quanto 
hermenêutico. O primeiro método analisa os fatos e suas intenções (ou intencionalidade); o outro,  
a interpretação dos discursos.  
 
Veja, Silvana, como a midiologia de Debray é um campo teórico e metodológico híbrido. Mas 
além de Heidegger, há também elementos nietzscheanos, pois para Nietzche, não existe 
conhecimento absoluto, todo conhecimento é relativo, uma construção mediada por filtros 
interpretativos do sujeito. O que existe então é um conhecimento sob a perspectiva de determinada 
realidade. Esta idéia será também explorada pelos pós-estruturalistas franceses, os quais já 
mencionei, a Escola dos Estudos Culturais e pelo próprio Pierre Lévy em suas indagações sobre a 
apropriação dos meios digitais. 
 
Mas, com tudo isso, ainda penso que não podemos descartar a busca de um sentido de verdade 
como um sentido de essência humana e humanizante, senão tudo é permitido: matar, roubar, 
estuprar, enganar etc. E aí não sentido para se pensar em punição, se tudo é permitido, então a 
impunidade é legítima? Será? Tais questões nos faz pensar nos valores que estão sendo postos em 
discussão atualmente no Brasil, principalmente no campo político. 
 
Talvez a melhor lição das mediações seja a nossa ainda infinita ignorância sobre a vida e a 
natureza. O que sabemos, afinal? Será que o que julgamos saber é o que sabemos, e diante disto, 
podemos nos comportar como indivíduos capazes de prover certos julgamentos críticos a respeito 
da natureza e da cultura? A midiologia nos ensina de que trilhamos um enorme percurso 
hermenêutico, mas que ele não se encerra em nosso tempo e espaço, pois ele continuará a avançar 
enquanto houver seres humanos profundamente indagativos, críticos e criativos. É só mais uma 
forma de compreendermos a longividade da aventura humana do conhecimento.  
 
Paulo Quadros. 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Tuesday, 4 September 2007, 00:59 

  

Oi Wanderlucy, que bom que o diálogo está se ampliando, pois o objetivo de um fórum é a 
comunicação entre todos. Me propus a moderar este fórum, mas meu desejo é de que todos nós 
dialoguemos uns com os outros, pois assim nossa discussão fica mais rica, mais provida de 
elementos intelectuais mediativos. 
 
Você já percebeu o nível de consciência que tais indagações sugerem a todos. E também o nível de 
responsabilidade que decorre de tal consciência crítica e histórica. A história ainda é o nosso 
alicerce fundamental em todas estas transformações. Edgar Morin já salientou que o medo 
contemporâneo da morte, acompanhada pelo culto desenfreado da aparência (lembrando 
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Lipovestsky) remete à ausência de um sentido de coletivo humano. Eu penso que a chave ainda 
está sempre nos valores humanos. As mediações apontam para níveis de relações entre os valores 
humanos e suas transformações significativas. Ética e solidariedade não é meramente um 
comportamento cultural, têm em sua essência um caráter biológico, de sobrevivência.  
 
Quanto à sua pergunta sobre trabalhos com "classes menos favorecidas" (bem, não gosto muito 
deste termo elitista, me desculpe...), acho que a linha dos Estudos Culturais pode prover algumas 
respostas, pois tal linha de pensamento considera a cultura com maior abrangência, incorporando 
principalmente a cultura da mídia ou cultura midiática. Há o livro do David Kellner, intitulado 
"Cultura da Mídia", e há alguns colegas na Faculdade de Educação se interessando por este 
enfoque, principalmente aqueles que querem lidar com a televisão e/ou produtos audiovisuais 
(videoclipes, imagens etc). Os Estudos Culturais se propõem a realizar uma aproximação e 
apropriação da cultura de um modo mais contextualizado à realidade dos alunos. Madonna, por 
exemplo, é algo indispensável para se discutir cultura da mídia. Os Estudos Culturais mostram 
como certos produtos ou ícones podem ser elementos muito interessantes para que os alunos 
percebem melhor os jogos dos signos no mundo da cultura. Aliás, os estudos culturais incorporam 
pedagogicamente Paulo Freire, Henry Giroux e Peter Mclaren para discutirem pressupostos 
multiculturais e da educação comunitária. Pedagogia do Oprimido é sempre reverenciado como 
uma obra de imenso valor para os Estudos Culturais. 
 
Quanto ao conto de Machado de Assis, engraçado, quando li o seu texto, logo veio à minha mente 
o conto homônimo de Guimarães Rosa, que faz parte da coleção de contos "Primeiras Estórias". 
Jean Baudrillard me lembra em muito aspecto o Machado de Assis, pelo seu tom irônico e 
sarcástico quando ridiculariza a mídia, seus discursos e tentativas de manipulação. Tudo em 
Baudrillard também tem duplicidade de sentidos, com um imenso jogo de signos. O espelho 
também é uma imagem que elucida em muito a forma elucidativa deste pensador. Mas o espelho 
também serve para nos revelar como mudamos e cada espelho nos apresenta de um modo 
diferente. Há espelho diante do qual nos sentimos melhor, mais bonitos, altivos, cheios de vida; e 
há espelhos que nos exprimem de um modo diferente com o qual não queremos nos identificar. O 
espelho revela parte do que somos, da nossa aparência e de como está o nosso estado de alma. Isto 
é bem nietzcheano e freudiano, creio eu.  
 
Veja bem, que aspecto notável da mediação: uma analogia entre Machado de Assis, Guimarães 
Rosa, Nietzche, Freud e Baudrillard. É esta capacidade de articular idéias, conceitos, pensamentos, 
estéticas, valores, linguagens, que me fascina quando falamos de processos mediativos.  
 
Paulo Quadros.  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por silvana leodoro - Tuesday, 3 July 2007, 18:44 

  

Josete, Rosemar, Wanderlucy, Paulo e colegas do grupo: 
com certeza, o que penso sobre mediação, hoje, é mais do que antes desse fórum ter começado. 
Agora que estamos num ponto bem interessante, gostaria de "puxar a brasa para a minha sardinha". 
Vocês acham que podemos agora, à luz de alguns autores, pensar no que é necessário refletir sobre 
um professor-mediador e as novas tecnologias da comunicação e informação (TIC)? Não apenas 
do professor em situação de ensino virtual, mas também semi-presencial. Aliás, acho que existem 
diferenças interessantes nessas duas situações que precisamos pontuar. Eu, por exemplo, estou 
muito preocupada com a questão do discurso escolar - intra e extra-classe - ou seja, as TIC 
proporcionam/exigem uma mediação que se confronte com os discursos atuais? 
Se vocês toparem, estou pesquisando a noção de Discurso de Bakthin para a minha colaboração.  
O que vocês acham?  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por Rosemar Prota - Wednesday, 4 July 2007, 20:34 

  

Silvana e demais colegas 

Eu tenho uma profunda admiração por Bakthin, inclusive estudei um pouquinho 
sobre ele num curso de Linguística na FE-USP. Por favor, poste suas idéias neste 
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fórum com relação a noção de discurso de Bakthin. Eu vou adorar poder aprender 
um pouquinho mais com você. Excelente idéia, meus parabéns pela iniciativa. 
Forte Abraço, Rosemar Prota. 
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Re: UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por Wanderlucy Czeszak - Wednesday, 4 July 2007, 21:44 

  

Oi, Silvana: 

Seria interessante se você postasse algo sobre Bakthin, assim como o Paulo fez, 
para tornarmos a discussão mais substanciosa. 

Se bem que quem tem de decidir isso é o Paulo, já que ele é o mediador deste 
fórum. Talvez fosse interessante abrirmos outro fórum para tal discussão, que já 
poderia, inclusive iniciar com uma cópia desta sua mensagem postada. 

Apenas uma sugestão minha. 

abçs 

Wanderlucy 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Wanderlucy Czeszak - Wednesday, 4 July 2007, 22:16 

  

Paulo, 

Gostei muito deste trecho de uma postagem sua um pouco acima: 

"Talvez a melhor lição das mediações seja a nossa ainda infinita ignorância sobre 
a vida e a natureza. O que sabemos, afinal? Será que o que julgamos saber é o que 
sabemos, e diante disto, podemos nos comportar como indivíduos capazes de 
prover certos julgamentos críticos a respeito da natureza e da cultura? A 
midiologia nos ensina de que trilhamos um enorme percurso hermenêutico, mas 
que ele não se encerra em nosso tempo e espaço, pois ele continuará a avançar 
enquanto houver seres humanos profundamente indagativos, críticos e criativos. É 
só mais uma forma de compreendermos a longividade da aventura humana do 
conhecimento." 

A internet tem tornado esse avanço ainda mais diversificado e veloz. 

Fico pensando, por exemplo, no papel enriquecedor que um fórum, como este que 
estamos desenvolvendo aqui, vêm acrescentar nas discussões. 

A possibilidade de construirmos respostas mais reflexivas, muitas vezes fazendo 
uso de trechos de arquivos digitalizados nossos ou de pesquisas e consultas na 
internet, tornam nossa participação muito mais substanciosa e consistente. 

abçs 

Wanderlucy  
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Re: UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por Paulo Quadros - Wednesday, 4 July 2007, 23:29 
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Tudo bem, Silvana, nem penso que o que se entenda por mediação possa se reduzir às questões 
discutidas em nosso fórum. Poderíamos ficar aqui falando durante milhares de anos, se isto fosse 
possível, e mesmo assim haveria tantas e tantas outras coisas para se dizer sobre o papel das 
mediações em nossas vidas. Muito pelo fato de que a história da evolução do conhecimento 
humano é profundamente complexa, e muito pelo fato de que o conhecimento continua e 
continuará a se transformar enquanto houver a humanidade, creio eu. 
 
 
Particularmente, acho bastante pertinente discutirmos a questão do professor mediador e as novas 
tecnologias de comunicação e informação, neste fórum também, se for de comum acordo. Como 
todos os presentes já devem ter verificados os referenciais teóricos e pensadores são bem 
diversificados, assim também como o campo das mediações é bem heterogêneo.  
 
Portanto, Silvana, por mim, sinta-se à vontade para fazer suas indagações. Neste momento, então 
passo a bola para você. Vejam que em um mesmo fórum, nós podemos mudar também o papel de 
moderador. Isto seria uma experimentação, creio eu, bem distinta do uso de um fórum. Imaginem 
um fórum com vários moderadores se alternando, é o que Pierre Lévy já definiu de "coletivismo 
hermenêutico" nos meios digitais. 
 
Podemos também, posteriormente, abrir fórums específicos para tratar dos assuntos do interesse de 
pesquisa de cada um do grupo, também com a mesma perspectiva de alternância de moderadores. 
O que vocês acham disto, hein? Não quero deixá-los "doidinhos", apenas sutilmente, rs... 
 
Paulo Quadros. 
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Re: UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por Paulo Quadros - Wednesday, 4 July 2007, 23:33 

  

Rosemar, demais colegas, 
 
Bakthin é mais um referencial importantíssimo para tratarmos dos conceitos de mediação. Aliás, 
Bakthin também é um pensador chave para se entender o campo teórico da midiologia, proposto 
por Debray. 
 
Paulo Quadros. 
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Re: UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por Paulo Quadros - Wednesday, 4 July 2007, 23:39 

  

Wanderlucy, obrigado pela estima e respeito, mas eu sou adepto do princípio da gestão 
participativa, uma idéia bem freiriana por sinal. Pessoalmente, quero mais que todos participem, 
que o fórum do Grupo Alpha seja um espaço intelectual democrático.  
 
Há tantas possibilidades de uso desta ferramenta, ela não precisa estar centrada em uma única 
pessoa, o legal mesmo é passar a bola, cada um ser o moderador oportunamente. Pois, penso que 
todos nós temos o potencial para indagar questões sérias que nos afligem como educadores, e 
dentro de uma perspectiva bem apurada e densa, que é o desejado.  
 
Paulo Quadros. 
 
 
 
 
 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por silvana leodoro - Thursday, 5 July 2007, 00:46 

  "Imaginem um fórum com vários moderadores se alternando, é o que Pierre Lévy já 
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definiu de "coletivismo hermenêutico" nos meios digitais." 

Paulo, você é mesmo genial. Temos muito a aprender contigo.  
Bom, já que a "batata está quente" permitam que eu pontue algumas idéias: 

• não voto pela criação de um novo fórum, acho que podemos continuar por aqui mesmo... 

• não estou propondo uma análise da mediação só a partir de Bakthin, aliás, quanto mais 
melhor!!!  

• eu preciso fazer um trabalho de conclusão de curso abordando Bakthin e Vigostsky, mas 
só começo minha leitura no feriado. Por isso, só postarei algo sobre o assunto na semana 
que vem. Dada a efervescência desse fórum, todos estão convidados se manifestarem. 

Abraços a todos. 
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Re: UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por Josete Zimmer - Thursday, 5 July 2007, 10:46 

  

Oi Silvana e colegas, 
Com certeza eu também estou pensando diferente após tantas discussões e esclarecimentos 
relacionados à Mediação. Confesso que de um lado estou me deliciando com as leituras postadas 
por vocês. Mas por outro, sentindo dificuldade tremenda em dialogar no mesmo nível de 
conhecimento. Estou aquém do debate, porém, tentando acompanhá-lo! Preciso ler mais sobre 
Derrida, Baudrillard, Virilio, Foucault, Deleuze e Gautarri, todos esses, citados pelo Paulo em 
“Mediação e processos interpretativos”. Por outro lado, também preciso rever Paulo Freire, Levi e 
Vigotsky para compreender em especial o efeito transformador dessas mediações. Sinto que as 
mediações desse fórum estão eficazes, até estou me reorganizando para entrar no debate com mais 
afinco e segurança. Quanto ao Discurso de Bakthin, embora muito curiosa em conhecê-lo, acho 
que preciso de um pouco mais de tempo! Sua idéia é interessante e tentadora, principalmente 
porque envolve professores e as novas tecnologias da informação e comunicação, que são meu 
foco também! No entanto, não consigo perceber se já devemos pensar em outro fórum sobre esse 
assunto ou esperar mais um pouco. Vamos ver o que os colegas acham? Abraço a todos, 
Josete 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Josete Zimmer - Thursday, 5 July 2007, 11:31 

  

Oi Paulo,  

Com relação ao efeito manipulador das mediações, gostei muito das explicações 
sobre o pensamento de Baudrillard e Derrida. Será que você poderia dizer sobre o 
que propõe os demais pensadores citados? São eles: 

Deleuze, Derrida, Virilio, Foucault, Barthes. Obrigada, 

Josete  
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Rosemar Prota - Thursday, 5 July 2007, 21:55 

  

Paulo e colegas do grupo 

Adorei esta tua frase Paulo 

"Podemos também, posteriormente, abrir fóruns específicos para tratar dos 
assuntos do interesse de pesquisa de cada um do grupo, ..." 

Achei esta idéia excelente. Parabéns. Tenho muito interessem em pesquisa e como 
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estamos na USP acho que temos este papel mesmo. Sem esquecer o pragmatismo, 
claro! 

Forte Abraço a todos 

Rosemar Prota 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Tuesday, 10 July 2007, 23:59 

  

Muito bem, Wanderlucy, você está percebeu como um recurso já tão empregado como o fórum 
tem inúmeras possibilidades pedagógicas, e como pode ser importantíssimo para nós 
pesquisadores aguçarmos mais nossos sentidos perceptivos.  
 
Pode-se dizer que este fórum é uma prova do que chamam de construcionismo distribuído, ou seja, 
uma espécie de cognitivismo coletivo via meios digitais. Veja como o espaço de debate se 
enriquece com cada olhar interpretativo novo, quer seja o nosso que se reelabora continuamente ou 
de outros colegas que acrescem novas percepções às já elucidadas neste mesmo espaço. 
 
Abraços, 
 
Paulo Quadros. 
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Re: UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por Paulo Quadros - Wednesday, 11 July 2007, 00:15 

  

Muito bem, Silvana, penso que você percebeu bem o espírito do que estou propondo.  
 
Este fórum pode ser bastante útil às pesquisas do grupo e de cada um. Pode vir a se tornar também 
um campo fértil de estudos, uma trabalho para se apresentar em congresso, um artigo elaborado em 
grupo. Podemos explorar tanto o uso potencial tecnológico e pedagógico da ferramenta ao mesmo 
tempo, considerando as interfaces indissociáveis entre as várias possibilidades mediativas. 
 
Muitos autores e temas podem vir a ser incorporados simultanea e paulatinamente, dependo do 
foco e do caminho interpretativo que seguirem todas as interlocuções dos participantes. Portanto, 
quanto mais participantes se engajarem melhor, pois assim se aumenta o campo de referenciais 
potencialmente interpretativos. 
 
 
Abraços, 
 
Paulo Quadros. 
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Re: UMA PROPOSTA SOBRE A MEDIAÇÃO 
por Paulo Quadros - Wednesday, 11 July 2007, 00:36 

  

Muito bem, Josete, bem-vinda ao fórum, novamente. Vejo que as discussões estão se mostrando 
bastante frutíferas para você.  
 
Lembre-se de que este espaço deve ter um sentido de uso didático, por isso, quaisquer dúvidas a 
respeito de conceitos e autores é só nos interrogar. Acho que todos podem fazer com que o debate 
se aqueça ao máximo, isto seria extraordinário para o grupo. 
 
Vejo também que você percebeu o uso do fórum sob várias nuances. Viu o caminho das nossas 
indagações, das nossas mediações ou interpretações simbólicas. Percebeu também como estamos 
falando de mediações em um sentido evolutivo da construção do conhecimento e como as 
tecnologias digitais desempenham um papel significativo em todo o processo de transformação de 
nossa percepção do conhecimento. São meios que demandam novas mediações que, por sua 
vez,proporcionam a criação de novos meios e novas possibilidades mediativas.  
 
Também concordo que devemos, por enquanto, amadurecermos mais nossas concepções para sim 
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posteriormente partirmos para um novo fórum que deve pressupor algo realmente novo e diferente: 
uma ruptura radical nas discussões aqui acalentadas. 
 
Abraços, 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Saturday, 11 August 2007, 11:48 

  

Ótima intervenção Josete, vejo que você está realmente se integrar às discussões do grupo. É bom, 
porque temos muito que discutir como pesquisadores. Este fórum pode ser o início para 
reafimarmos nossa postura como pesquisadores proeminentes. 
 
Veja bem, tais autores são denominados de muitas formas: fenomenólogos, pós-modernos ou pós-
estruturalistas. Creio que eles mantém uma veia fenomenológica, mas partem para uma concepção 
mais evolutiva, acompanhando melhor o tempo em que vivem, procurando uma sintonia maior 
com temas e aflições contemporâneas. Já foram chamados de pós-modernos não num sentido de 
estarem imbuídos de uma nova percepção intelectual, mas mais num sentido bem ridicularizante, 
tratados como pensadores equivocados, pessimistas, confusos, irresponsáveis etc. Há um autor 
americano chamado Bertrand Sokal que os atacou terrivelmente ao escrever um livro intitulado: 
Imposturas Intelectuais - o abuso dos pensadores pós-modernos. Ele simplesmente ataca muitos 
intelectuais franceses além deles. Por fim, ele diz em seu livro que há algumas idéias até 
interessantes desenvolvidas por eles, mas que a maior parte delas não passavam de bobagens 
intelectuais.  
 
Posteriormente, outros intelectuais mais tarde se rebelaram contra esse ataque ao pensamento 
francês contemporâneo, até mesmo o pensador português Boaventura Santos que escreveu muito 
sobre pós-modernidade. Em resposta a isto, Baudrillard deixou de se definir como pós-moderno, 
achando que o termo havia sido desprovido do sentido original e se vulgarizado, se tornado algo 
superficial demais para conter os pressupostos de suas indagações.  
 
O termo pós-estruturalismo propõe uma ruptura com o pensamento estruturalista, seqüencial, 
fechado, em cadeia, muitas vezes de enfoque hiperespecializado. Devemos lembrar que as 
pesquisas estruturalistas floreceram bastante em regimes fechados, totalitários, ditatoriais. Na 
época da ditatura brasileira, muitas pesquisas de fundo estruturalista ganharam terreno, porque elas 
não ofereciam risco à manutenção da ordem social, pois não colocavam em xeque pressupostos 
ideológicos, políticos. O pós-estruturalismo exalta a imagem do processo inacabado em lugar da 
imagem da estrutura fechada em si própria. 
 
Este é apenas um aperetivo para que você se indaga um pouco mais a respeito da importância que 
tais autores podem assumir para nós em nossa cultura educacional. 
 
Abraços, 
 
Paulo Quadros.  
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Wednesday, 11 July 2007, 01:09 

  

Muito obrigado pelos cumprimentos, Rosemar. Mas penso que devemos sempre ter em mente a 
coinciliação entre interesses individuais e coletivos de pesquisa, pois devemos pensar como um 
grupo de pesquisadores. 
 
Naturalmente, novos fórums deverão ser abertos, mas devemos pensar em um fio condutor que 
conecte todos estes fóruns, pois assim teremos uma material rico de análise e pesquisa. Poderemos 
aplicar mais efetivamente o uso dos conceitos discutidos para analisar o próprio uso de nossos 
fóruns. Isto poderá vir a ser uma contribuição relevante em termos de pesquisa que fará com que 
nosso grupo comece a marcar mais espaço nos eventos acadêmicos, congressos e revistas.  
 
Abraços, 
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Paulo Quadros. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Wanderlucy Czeszak - Wednesday, 11 July 2007, 16:27 

  

Boa tarde, Paulo e demais colegas: 
Aproveitando o gancho da última mensagem postada pela Josette, acho que seria interessante se 
pudéssemos ter acesso a textos relacionados aos autores por ela citados (em resposta à mensagem 
postada pelo Paulo), para que pudéssemos enriquecer ainda mais nossas discussões. 
Talvez, Paulo, você pudesse indicar-nos algumas leituras. 
O que vocês acham? 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Rosemar Prota - Wednesday, 11 July 2007, 20:19 

  

Oi Paulo. Tudo bem? Que legal teu pensamento, você tem razão mesmo. Eu 
elogiei sua frase no post anterior  em que você diz: 

-"...Podemos também, posteriormente, abrir fóruns específicos para tratar dos 
assuntos do interesse de pesquisa de cada um do grupo, ..."   

mas agora com esta sua nova frase:  

-"...devemos sempre ter em mente a coinciliação entre interesses individuais e 
coletivos de pesquisa, pois devemos pensar como um grupo de pesquisadores..."  

você disse exatamente o que penso. Valeu! Forte Abraço. 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Thursday, 12 July 2007, 00:02 

  

Oi Wanderlucy, olá gente. Ótima sugestão, Wanderlucy. Eu já estava cá com os meus botões 
virtuais pensando seriamente nesta proposição. Vou verificar alguns textos virtualmente 
disponíveis. Podemos posteriormente empregar textos impressos.  
 
Vou sugerir alguns livros se vocês quiserem também e se tiverem tempo para ler, naturalmente. 
Pessoalmente, acho que vale à pena. Para quem não conhece bem estes autores, vai ser muito 
didática a experiência que tiverem ao folear determinados textos, escritos em uma linguagem 
diferente, recortada sempre por metáforas.  
 
Na minha próxima intervenção, passarei algumas sugestões de textos. Isto pode também contribuir 
para se ter uma visão mais contemporânea do papel das mediações em nossas vidas.  
 
 
Abraços, 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Thursday, 12 July 2007, 00:06 

  

Oi Rosemar, oi gente, tudo bem com todos? Espero que sim... 
 
Bem, Rosemar já que estamos utilizando este espaço que é uma ferramenta de aprendizagem 
colaborativa e cooperativa, julgo que podemos tentar explorar ao máximo dela no que diz respeito 
ao seu potencial pedagógico, além de discutirmos questões que contribuam para o amadurecimento 
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intelectual de todos. 
 
Abraços, 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Tuesday, 24 July 2007, 23:29 

  

Pessoal, conforme prometido aqui estão algumas referências sobre os autores que citei: 
 
Félix Guattari: http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Guattari 
Gilles Deleuze: http://pt.wikipedia.org/wiki/Deleuze 
Jacques Derrida: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida 
Jean Baudrillard: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard 
Michel Foucault: http://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault 
Paul Virilio: http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Virilio 
Rolland Barthes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Barthes 
 
Todos estes textos estão disponíveis na Wikipedia.  
 
Posteriormente, vou fornecer outros textos e artigos. Como sempre aceito também inúmeras 
sugestões de colegas pesquisadores. 
 
Acho que com estas explicações simples, pode-se ter uma certa idéia da importância destes autores 
no contexto da educação contemporânea. 
 
Paulo Quadros.  
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Rosemar Prota - Tuesday, 24 July 2007, 23:51 

  
Ótima lista de textos, vou dar uma olhada. Obrigada Paulo. 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por mauro cabral - Thursday, 26 July 2007, 18:54 

  

Olá Profa. Stela, concordo com sua posição sobre a checagem do nosso 
conhecimento sobre mediação. Observando sua proposta consultei o Aurélio e 
obtive: "Uma das funções mais importantes da ONU é mediar a paz." 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Josete Zimmer - Monday, 30 July 2007, 17:38 

  

Olá Paulo e colegas! 
Espero que tenham aproveitado o pequeno recesso para descansar um pouco.  Eu fiz isso! E agora 
com energias renovadas vamos aos nossos trabalhos, estudos e pesquisas! 
Agradeço imensamente pelas mediações e indicações de pensadores e sites. O bom da Educação a 
Distância é isso! Podemos ter as informações e acessá-las em locais e horários disponíveis. É o que 
estou fazendo agora, pois notei que há muito que pesquisar! Valeu Paulo, obrigada pela lista 
de referências!  
A propósito, quando será a próxima reunião do Grupo Alpha? Gostaria de me programar...  
Abraço a todos! 
Josete 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Monday, 30 July 2007, 21:22 

  
Oi Josete, tudo bem. Procure ler os textos para você poder interagir conosco nas discussões 
suscitadas por eles. Pois, assim vamos poder avançar mais como um grupo de pesquisa levantando 
questões para o aprimoramento profissional dos professores. 
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Abraços, 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Monday, 30 July 2007, 21:25 

  

Oi Rosemar, fico contente que tenha gostado. Leia os atentamente e procure lançar algumas 
indagações que acredite serem interessantes com base no pensamento destes autores. Como, por 
exemplo, eles suscitam atitudes e posturas distintas em relação ao processo de construção do 
conhecimento. Esta é uma questão inicial que poderá suscitar novas questões instigantes. 
 
Abraços, 
 
Paulo Quadros. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Monday, 30 July 2007, 21:27 

  

Oi Mauro, bem-vindo ao fórum. Procure ler os textos e links disponíveis e lance algumas questões 
em relação ao conceito de mediação e processo interpretativo do conhecimento. 
 
Abraços, 
 
Paulo Quadros. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Wanderlucy Czeszak - Wednesday, 8 August 2007, 14:07 

  

Visitei as páginas da Wikipédia indicadas pelo Paulo e fiz um mapeamento 
bastante simplificado (corrijam-me caso haja alguma informação incorreta), a 
partir do qual apresento algumas questões que me ocorreram a respeito dos 
conceitos de mediações:  

Guattari : (1930-1992) Filósofo francês. Psicanálise. Desejo singular inseparável 
do político, das instituições e da indústria.  

Deleuze: (1925-1995) Filósofo francês. Psicanálise. Vitalidade e desejo, visão 
sedutora da esquizofrenia.  

Derrida: (1930-2004) Filósofo francês. Texto e Discurso. Teoria organizacional. 
Defende a desconstrução do texto como forma de resolver o problema do 
aprisionamento social.  

Baudrillard: (1929-2007) Sociólogo, poeta e fotógrafo. Como a cultura de massa 
produz a realidade virtual. Contradiz o discurso da verdade absoluta imposta pelo 
sistema de signos de uma cultura dominante. “Intoxicação midiática”.  

Foucault: (1926-1984) Filósofo francês. Tema do poder rompendo conceitos 
clássicos. O poder não somente reprime, como também produz efeitos de verdade 
e saber, constituindo verdades, práticas e subjetividades.  

Virilio: (1932) Filósofo francês. Define a era da informática como algo perigoso, 
imposição ao mundo, controle universal, que pode nos levar à perda da noção da 
realidade.  

Barthes: (19 15-1980) Filósofo francês. Segundo ele, esses conjuntos ideológicos 
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eram às vezes absorvidos despercebidamente, o que possibilitava e tornava viável 
o uso de veículos de comunicação para a persuasão.  

1. Qual a razão para termos aqui somente referências de filósofos franceses?  

2. Seria correto afirmar que todos estes pensadores enfatizam o aspecto nocivo e 
tendencioso das mediações, na medida em que elas se desenvolvem sempre a partir dos 
valores e interesses das classes dominantes?  

3. Caso meu raciocínio esteja correto na questão 2, quais as propostas apresentadas por esses 
autores para a reversão dessa situação?  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Edvane De Domenico - Thursday, 9 August 2007, 09:45 

  

Cara Walderlucy e amigos do grupo, 
Também fiquei com a mesma impressão sobre as conotações negativas atribuídas, principalmente, 
à comunicação virtual. Talvez essas "advertências" estejam relacionados à cultura de passividade, 
baixa criticidade da maioria dos leitores que poderia agravar-se ante ao efeito de "sedução" que a 
informática exerce. Acho que esta representação está presente quando advertimos os alunos sobre 
as informações incorretas e tendenciosas que podem ser encontradas em vários sites. Nesse 
contexto, surge um questionamento: Quais as medidas formais (planejadas, implementadas e 
avaliadas) que, na função de mediador, tomamos para auxiliar essses alunos na identificação e 
qualificação da informação disponível na internet?Abraços, Edvane 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 10 August 2007, 01:30 

  

Oi Wanderlucy, olá colegas, até que enfim, voltamos a esquentar este nosso fórum de debates 
intelectuais e pedagógicos.  
 
Que belas indagações estas suas, Wanderlucy. Veja bem, eu postei informações sobre estes 
filósofos justamente por sugestão de vocês, para que vocês tivessem mais informação sobre o teor 
do trabalho intelectual deles. Não foi uma escolha apenas centrada em filósofos franceses por 
serem franceses. É que eles encabeçam a linhagem considerada pós-estruturalista.  
 
Alguns os chamam de pós-modernos também. Baudrillard, por exemplo, abraçou o termo pós-
moderno quando este para ele tinha sentido de algo novo, como uma proposta de rompimento com 
certos paradigmas intelectuais da época. No entanto, com o passar do tempo este termo acabou se 
clicherizando demais, tornando algo de certa forma pejorativo, inconsistente e superficial nas 
indagações. Então ele passou a recusar tal denominação, por este motivo. 
 
Eles são pós-estruturalistas porque são pensadores desconfiados, são nietscheanos. Aliás para 
compreendê-los, é preciso conhecer melhor o teor de alguns pensadores alemães como Nietsche, 
Heidegger, Marx e Walter Benjamin, que são fundamentais.  
 
Eles são pós-estruturalistas porque também não aceitam estruturas conceituais rígidas e impostas. 
São adeptos do processo interpretativo do conhecimento. Estrutura é algo que se fecha, processo 
requer uma percepção aberta, continuamente.  
Por isso, o pensamento deles, em certo sentido, é um pensamento emancipatório. Acho que a 
primeira proposição esteja respondida, espero. Senão, me provoque mais, seja baudrillariana se 
puder... 
 
2.Seria correto afirmar que todos estes pensadores enfatizam o aspecto nocivo e tendencioso das 
mediações, na medida em que elas se desenvolvem sempre a partir dos valores e interesses das 
classes dominantes? 
 
Na verdade, o que você encontrou em termos de informações disponíveis na wikipedia apenas 
endossa um consenso formado destes autores. Lembre-se de que consenso não significa 
necessariamente sabedoria ou conhecimento profundo, mesmo porque estes autores desafiam o 
consenso de idéias, conceitos, noções, conhecimentos etc. Eles transformam completamente certos 
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conceitos e o próprio princípio de se pensar sobre eles e por "meio" deles. Aí é que entra a questão 
da mediação. Eles são provocativos, e neste sentido, creio que suas provocações revelam um fundo 
pedagógico em aberto. Eles não dão as idéias prontamente formadas, nós é que temos que 
reconstruí-las para se chegar a uma percepção clara do que eles pretendem dizer.  
 
Baudrillard, por exemplo, é sarcástico, deliciosamente irônico, ácido, cruel, indefensável em seus 
argumentos. Mas tudo isto não passa de uma estratégia de linguagem, como se pudéssemos ser 
tocados pela linguagem. Será que a linguagem nos pode humanizar? Talvez esta seja uma questão 
proposta por ele. Mas ele mesmo não diz claramente isto, você é que tem de ler e tentar concluir. 
São sempre questões postas do ponto de vista do que é ser humano e do que nos humaniza, nos 
torna mais humanos, mais justos, solidários. Não pense arrancar respostas dele e dos demais. Pense 
nas perguntas que eles propõem e nas possíveis respostas a elas. Por isso que o pós-estruturalismo 
é um pensamento emancipatório neste sentido. As mediações não são nocivas, porque é por "meio" 
delas que evoluímos como civilização humana, são elas que nos tornam mais humanos, nos 
diferenciam dos outros seres. Mas isto não quer dizer que nos acostumemos com certas 
interpretações da vida e da história que servem mais para nos doutrinar, nos impor verdades muitas 
vezes questionáveis, esteriotipadas e preconceituosas. A História é uma construção, um processo 
interpretativo interminável, algo que se transforma com o passar dos tempos. A consciência 
histórica é chave para se entender a postura destes autores tão provocativos. E só se é possível se 
chegar a uma consciência histórica quando se há consciência crítica, evidentemente. Será que 
respondi à proposição 2? Senão, me provoque mais... 
 
3. Caso meu raciocínio esteja correto na questão 2, quais as propostas apresentadas por esses 
autores para a reversão dessa situação? 
 
Bem, como já disse tais autores são pouco compreendidos. Por isso, como segunda estratégia vou 
disponibilizar alguns textos em que eles falam do seu trabalho, respondendo a diversas críticas. No 
que diz respeito às mediações, pensar criticamente não pode ser considerado nocivo, mas devemos 
considerar que mesmo com tanto acesso a informação e recursos de comunicação, há um certo 
esvaziamento do espírito crítico e uma certa incapacidade de se comunicar por parte das pessoas. 
Veja que isto é um paradoxo incrível. Muito acesso à informação não significa capacidade de 
construir conhecimento, no sentido crítico, de articulações entre fatos, idéias e conceitos. E muitas 
formas de comunicação não levam necessariamente a processos comunicativos, no sentido mais 
humanístico, naturalmente, de se comunicação como comunhão, interação, participação, 
engajamento, entrosamento. Veja que não precisamos ir muito longe para tentarmos compreender 
isto tudo. Veja só o caso do nosso fórum, somos um grupo de pesquisadores com pelo menos vinte 
pessoas, e quantas delas estão interagindo, discutindo, expondo seus pontos de vista críticos? 
Muitos de nós ainda tem dificuldade ou uma certa timidez para se expor em um espaço como este. 
Embora estejam naturalmente acessando as informações veiculadas pelo fórum. Mas não 
interagem conosco, então fica a dúvida, será que estamos nos fazendo ser compreendidos 
claramente, será que comunicamos algo a eles? E como eles encaram nossas atitudes? Não temos 
parâmetros para responder a tais questões, já que não há interação comunicativa e participação 
com eles. Então deste modo, o objetivo da tecnologia digital comunicar algo a distância a um 
número maior de pessoas passa a ser, de certo modo, questionável. Será que nossas estratégias 
comunicacionais são adequadas? Será que comunicamos o que queremos comunicar? Qual o 
sentido do que é comunicar em um espaço como este?  
 
Veja que estou propondo a você um modo de indagação que é natural nestes autores. Não procure 
respostas neles, procure novas indagações e tente respondê-las, pois este é o cerne do processo que 
rege o pensamento deles. 
 
Paulo Quadros.  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Paulo Quadros - Friday, 10 August 2007, 01:19 

  

Oi Edvane, bem-vinda ao fórum, sinta-se sempre à vontade para trazer à tona suas indagações. É 
importante sabermos como os demais colegas encaram o contexto das discussões acalentadas neste 
fórum que é de todos. 
 
Vejo que você percebeu alguns pontos interessantes nos questionamentos postos por estes autores. 
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Como já disse, não espere respostas prontas e objetivas deles, mas sim intermináveis indagações 
frutíferas ao nosso espírito crítico. Pois é justamente o espírito crítico uma chave fundamental para 
se compreender as proposições deles. 
 
Na verdade, veja bem que o que é entendido, no senso comum, como negativismo ou negatividade 
é algo completamente transformado conceitualmente, deslocado por eles do seu sentido habitual. A 
negatividade é uma forma de se opor ao fechamento do pensamento crítico. A negatividade é uma 
espécie de pensamento crítico intenso, por isso as críticas e indagações deles são intensas. É uma 
forma de elevar o sentido crítico a um outro patamar.  
 
Negatividade, vazio, dor, morte etc são marcas da vida. O que eles nos mostram é justamente 
como é importante se aprender a lidar com tais sensações e sentimentos, no sentido de procurar 
superá-los, pois este é um processo de amadurecimento vital. A questão é como digerimos, 
reelaboramos tais questões internamente e fazemos disto um sentido de lutar pela vida, daquilo que 
deve ser encarado como vida, em sua essência. Veja que para eles viver, sentir e pensar são 
processos inteiramente interconectados. E neste sentido, o pensamento crítico pode levar à visão de 
consciência histórica é que é também capaz de nos fazermos sentir como sujeitos de nossa própria 
história (sujeitos históricos).  
 
Creio, Edvane que a melhor forma de um professor auxiliar seus alunos é fazer com que eles 
possam ser capazes de serem mediadores autênticos do próprio conhecimento com o qual 
precisarão lidar cotidianamente. É preciso aguçar o senso crítico deles, o que não quer dizer 
necessariamente não acreditar em mais nada. Significa se pensar mais a respeito do que é ser 
humano e se humanizar. O que tal informação, por exemplo, traz de valioso para o nosso 
conhecimento como seres humanos? Será que maledicência, fofoca, difamação, escatologia nos 
ensinam mais de nós mesmos ou nos tornam seres melhores, mais felizes, sábios, cultos, 
inteligentes, solidários etc? Esta é uma forma pós-estruturalista de indagação contínua. Creio que 
isto tem um sentido extremamente pedagógico, pois é um outro modo de se compreender a função 
de educar na sociedade da informação ou conhecimento. 
 
Paulo Quadros. 
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Mediação e Processo Interpretativo 
por mauro cabral - Friday, 10 August 2007, 15:09 

  

Olá para todos participantes, estou feliz por participar também. 

O professor urge conhecer os significados dos processos mediativos. Por que? A 
relação de interação que acontece entre professor e aluno, ultrapassa os limites dos 
atuais estudos e dos ja feitos sobre esses processos que permeiam a possibilidade 
de se erguer o conhecimento com parcimonia e determinação.  

A experiência teorica e prática sobre um objeto de estudo e pesquisa deverá, para 
aprurar seus detalhes de questionamentos e explicações, considerar a experiência e 
a história do objeto sendo estudado.  
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Re: Mediação e Processo Interpretativo 
por Paulo Quadros - Sunday, 16 September 2007, 02:11 

  

Olá Mauro, bem-vindo ao calor das discussões de nosso fórum. Fico contente por se sentir feliz de 
participar deste espaço de debate crítico. Penso que todas as participações são extremamente 
valiosas e um incentivo para que outros se engajem também. 
 
Bem, você tocou em um ponto primordial que lembra bem as observações de Paulo Freire quando 
ele lembra da arrogância de muitos educadores que julgam saber tudo e ensinar àqueles que nada 
sabem, operando como um depositor de conhecimentos nos cérebros dos alunos. Inclusive quando 
ele fala de educação bancária, ele emprega a alegoria do banco e do cheque quando é depositado, 
fazendo esta associação com o cérebro dos alunos e o conhecimento que o professor julga ter e que 
eles não têm. 
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Quando você fala da visão de se ensinar o conhecimento como algo determinado, isto lembra bem 
claramente a postura dos pós-estruturalistas que vêem o conhecimento como algo ambíguo, 
imprevisível. Se formos nos ater à História da Ciência e Tecnologia, veremos como alguns de seus 
maiores estudiosos levantam questões muitas vezes inusitadas do processo de construção do 
conhecimento. Justamente, porque tudo depende de uma percepção subjetiva. Você pode olhar 
para um alfinete e não enxergar nada além do que ele é, mas alguém com grande senso de 
observação pode vê-lo como algo que sugere um novo princípio de compreensão científica ou a 
possibilidade de se inventar um novo aparato de alta tecnologia. Lembre-se da história de Isaac 
Newton e a maçã que caiu da árvore. Observando atentamente o movimento da maçã Newtow 
identificou a lei da gravidade. Um ponto luminoso no céu não é mais do que um ponto luminoso 
no céu para a maior parte de nós, mas para um poeta pode ser inspiração poética e para um 
astrônomo um raro fenômeno estelar. ´ 
 
É assim que Pierre Lévy desenvolve muitas de suas indagações do ponto de vista de suas 
mediações e processos interpretativos, seguindo os passos de Régis Debray e dos autores pós-
estruturalistas. 
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediação e Processo Interpretativo 
por Wanderlucy Czeszak - Tuesday, 14 August 2007, 08:59 

  

Muito obrigada, Paulo, pelos seus valiosos comentários. É admirável sua 
capacidade de fazer relações entre os conceitos discutidos, tornando-os muito 
mais acessíveis.  

A coisa está esquentando: primeiro a turma de filósofos franceses, agora a turma 
de filósofos alemães! Estou gostando muito do rumo que esta prosa está tomando! 
É uma ótima oportunidade para discutirmos importantes nomes da filosofia sob a 
luz dos conceitos das mediações.  

Tentei fazer um apanhado geral de algumas das principais idéias do que li na 
Wikipedia sobre os filósofos alemães por você apontados:  

Nietzsche: (1844-1900) Filósofo alemão. O homem é corpo e vontade não 
somente de viver, mas de vencer. O homem é individualidade irredutível. A razão 
escraviza o homem. A vida atua sem objetivo definido, reinando a irracionalidade 
e a desordem, dissolvendo e transformando-se continuamente.  

Heidegger: (1889-1976) Filósofo alemão. O ponto de partida do seu pensamento é 
o problema do sentido do ser. O homem está especialmente mediado pelo seu 
passado, e sua relação com o mundo concretiza-se a partir dos conceitos de 
preocupação, angústia, conhecimento e complexo de culpa. O homem deve tentar 
“saltar”, saindo de sua condição cotidiana para atingir seu verdadeiro “eu”.  

Marx: (1818-1883) Intelectual alemão. Um dos fundadores da Sociologia. 
Participou como intelectual e revolucionário no movimento operário. Não é a 
idéia que produz a realidade, mas sim é a realidade que produz idéias. Entretanto, 
dialeticamente elas se correlacionam e se sintetizam em uma práxis social 
(materialismo dialético histórico). Não se trata de interpretar diferentemente o 
mundo, mas de transformá-lo.  

Benjamin (1892-1940) Crítico literário e ensaísta alemão. Teve nítida influência 
de Nietzsche. Marxista. A catástrofe é o progresso e o progresso é a catástrofe. A 
catástrofe é o contínuo da história. “A assimilação de progresso e catástrofe tem, 
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antes de mais nada, uma significação: do ponto de vista dos vencidos, o passado 
não é senão uma série interminável de derrotas catastróficas” (Lowy).  

Agora vou arriscar mais algumas indagações:  

1. Ainda que em Nietzsche e em Heidegger temos um conceito individualizado das 
mediações e em Marx e Benjamin tal conceito é mais voltado para a práxis social, as 
mediações são sempre subjetivas, pois ela se dá entre o indivíduo e o objeto. É esse 
caráter individualizante das mediações que promove a adoção de mediações de grupos 
dominantes, sejam eles social, financeiro ou intelectualmente dominantes?  

2. Parece-me que somos essencialmente solitários em nossas mediações. Daí o valor 
fundamental do diálogo, das trocas, para que possamos nos desenvolver intelectualmente. 
Ou é possível que tal desenvolvimento se dê de forma isolada?  

3. Dessa forma a educação (e também a educação a distância) só pode promover a 
construção de conhecimento se sua metodologia priorizar o diálogo em todos os níveis? 
Ou, assim como as mediações, tal processo varia de indivíduo para indivíduo. (Eu, por 
exemplo, não acredito que seria possível conceber essas questões ora apresentadas sem a 
participação neste fórum de discussão. Quanto mais mediações conhecemos, mais nos 
desenvolvemos.)  
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Re: Mediação e Processo Interpretativo 
por Josete Zimmer - Tuesday, 14 August 2007, 23:42 

  

Oi Wanderlucy, Paulo e todos! 

Aos poucos as interações aqui no fórum estão acontecendo e consequentemente 
nos estimulando a participar com mais afinco dessas discussões. 

Cada vez que leio a contribuição de alguém, surge uma nova idéia, um novo 
aprendizado. Primeiro foi a compreensão sobre o pensamento pós-estruturalista e 
o impacto das idéias desses pensadores na educação. Conforme entendi a 
educação deve ser algo constante, provocante, um processo não linear no qual se 
aprende por meio de situações desafiadoras e significativas. 

Que bom Wanderlucy! Você pesquisou e nos trouxe as características principais 
das idéias de cada um desses pensadores! Sobre as questões que você coloca, 
preciso internalizar melhor, vejo que há importantes reflexões a fazer. Obrigada, 
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Re: Mediação e Processo Interpretativo 
por Paulo Quadros - Wednesday, 15 August 2007, 03:26 

  

Oi Wanderlucy, olá colegas. Eu que agradeço imensamente seus elogios e considerações, 
Wanderlucy. 
 
Realmente, o fórum voltou a esquentar. Isto serve para realmente se perceber como tal assunto é 
extraordinariamente instigante e pedagógico. Estes autores todos que estamos discutindo, os 
chamados pós-estruturalistas não se permitem enquadrar-se especificamente em uma determinada 
área de conhecimento, e penso que isto é que os torna muito mais interessantes, é a própria 
transversalidade no seu sentido mais radical da palavra, do conceito, dos jogos inusitados de 
linguagens que eles propõem a nós o tempo todo. 
 
Em relação aos autores, por você, citados, eu diria o seguinte. Nietsche é o filósofo da 
desconfiança, como alguns intérpretes de sua obra já disseram. Ele desconfia de tudo, de toda a 
nossa tradição filosófica, religiosa, cultural etc, e naturalmente os valores que decorrem delas. Ele 
desconfia do conceito de verdade absoluta, no sentido kanntiano. Para ele, não existe verdade 
absoluta e sim uma verdade relativa, que é fruto da construção subjetiva de cada um. O sentido de 
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verdade depende dos filtros interpretativos de cada sujeito, ou seja, dos seus valores culturais. Isto 
não quer dizer que não sejamos capazes de chegar a um sentido de verdade coletiva. Apenas ele 
não acredita em categorias fechadas, prontas, pré-estabelecidas como: belo e feio, bem e mal, por 
exemplo, mas sim no caráter ambíguo destas proposições, pois é assim a natureza humana que é 
extremamente complexa. 
 
Já Heidegger explorou muito a questão do tempo e do ser, aliás ele tem uma obra dedicada a este 
assunto, em particular. Vejo que você percebeu o sentido que a sensibilidade é fundamental para se 
compreender o pensamento heideggeriano. Ele é considerado supostamente um dos pilares da 
fenomenologia. Para se entender o conceito de fenomenologia é importante compreender as idéias 
de Heidegger. Os pós-estruturalistas incorporam, de certo modo, as idéias de Heidegger, ou seja, 
seus princípios fenomenológicos.  
Acho que uma questão fundamental proposta por ele é se haveria alguma forma de se ter acesso às 
coisas por si só, sem algo que intermediasse a relação que temos com elas, como também é a nosso 
próprio acesso ao mundo como um todo, a partir da linguagem. Pois, a linguagem medeia (media) 
todo o nosso contato com mundo ao nosso redor, interpretando-o, filtrando-o, contextualizando-o, 
e, por fim, até deformando-o. Mas isto é uma idealização do filósofo que mais serve para 
pensarmos nos limites e na ilusão que decorre do uso da linguagem. 
 
Bem, de Marx, podemos lembrar claramente a sua relação com as idéias de Vygotsky, 
principalmente o conceito de mediação simbólica, em que ele fala muito do uso dos artefatos 
externos (extrapsicológicos) e artefatos internos (intrapsicológicos). A natureza do trabalho do 
homem, segundo as acepções de Marx, são reelaboradas por Vygotsky em seus estudos sobre 
mediação simbólica, que também deriva em parte dos seus estudos sobre o simbolismo russo, 
principalmente da obra de Eisenstein, grande cineasta russo.  
 
Benjamin tem um conceito-chave importantíssimo para se entender os pós-estruturalistas, 
principalmente Baudrillard, o conceito de aura. Para Walter Benjamin, o que diferencia uma obra 
de arte tradicional das suas técnicas de reprodução em larga escala é a idéia de que uma obra de 
arte tradicional possui um sentido de aura, ou seja, originalidade, autenticidade, unicidade. A 
reprodução em larga escala descontrói este aspecto, eliminando definitivamente o sentido de aura 
que existia anteriormente associado às grandes obras de arte, o que lhes configurava, portanto, o 
papel de obra única e original de determinado artista. Baudrillard vai trabalhar o tempo todo o 
aspecto de descontrução e reconstrução do sentido de aura nos dispositivos modernos de 
reprodução da cultura.  
 
Paulo Quadros. 
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Re: Mediação e Processo Interpretativo 
por Wanderlucy Czeszak - Wednesday, 15 August 2007, 08:49 

  

Bom, Josette, já que estamos aqui discutindo o conceito de mediação, seria de 
grande contribuição conhecer a sua compreensão do pensamento pós-estruturalista 
e do impacto das idéias desses pensadores na educação. 

Veja, a gente nunca pode perder de vista que quando nos comunicamos, todo o 
conteúdo de nossa comunicação passa por processos mediáticos. Por exemplo: 
utilizei apenas a Wikipedia para fazer esse rápido apanhado de algumas idéias dos 
pensadores citados; além disso, essa síntese foi feita levando-se em conta aquilo 
que julguei mais relevante, em detrimento de muitas outras informações ali 
contidas. 

Aproveitando a citação de Paulo sobre Nietzsche em seu último post: temos que 
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desconfiar de tudo o tempo todo! rs 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por mauro cabral - Monday, 20 August 2007, 14:36 

  

Olá para todos, na última edição do meu texto, exatamente o meio do conteúdo 
não foi colocado, peço desculpas pelo trabalho ilegível. 

Nesse anterior momento, a mediação ocorreu? Podemos generalizar os processo 
mediativos com base na absoluta consciência? Iremos nos abster de questionarmos 
os caminhos que nos levam a interpretar fatos até então jamais interpretados? Qual 
a fonte de conhecimento lúcido que nos permite estabelecer relações do sentido 
presente com idéias futuras, quase que instantaneamente? Estudar os processos 
talvez pemita uma expansão da compreensão, mas já teremos novos e novos 
outros para redescobrir e descobrir, e pensamentos que explicavam ja não 
explicam mais, precisamos sm reequilibrar a mediação e a interpretação sobre os 
seres-humanos, as pessoas responsáveis cada uma por si só. 

Podemos repensar de várias maneiras, buscar conceitos e teorias que nos 
permitam expandir nossos pensamentos, procurarmos formas de elaboração, no 
entanto os resultados so poderão ser alcançados a partir do início da mediação, é 
possível planejar a mediação interpretativa?  

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

Re: Mediação e processo interpretativo 
por Josete Zimmer - Friday, 5 October 2007, 17:55 

  

Olá pessoal! 

A colega Wanderlucy colocou uma questão muito difícil que além de necessitar de 
mais reflexão e leitura, também vou precisar da colaboração dos colegas aqui. A 
pergunta é sobre as idéias do pensamento pós estruturalista e o impacto destas na 
educação? Como não fiz leituras a respeito, estou devolvendo a pergunta e 
pedindo socorro para quem deseja me ajudar...  

A outra questão difícil, porém mais tranqüila para meus processos interpretativos 
foi a questão feita pelo Mauro: é possível planejar a mediação interpretativa? 

Veja Mauro, quando você diz que procuramos “formas de elaboração” e que os 
resultados do processo de elaboração só são alcançados a partir da mediação, 
acredito que sim. Penso que planejamos nossa mediação à medida que vamos 
organizando nossos pensamentos, refletindo sobre nossas ações, registrando 
nossos processos e trazendo novas idéias. É isso, por enquanto. Abraço, 
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AANNEEXXOO  EE  
(Roteiro de Entrevistas / Entrevista com James Burke) 
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A) Versão do Texto em Português 

Roteiro para Entrevistas com Especialistas 

1- Fale resumidamente da sua atividade como pesquisador, ou seja, os principais 

elementos norteadores da sua trajetória como pesquisador, os principais campos aos 

quais têm se dedicado a investigar e suas pesquisas mais recentes. 

2- Quais suas principais filiações teórico-metodológicas, ou seja, os principais 

pensadores e linhas de pensamento que têm alimentado seu trabalho intelectual 

recentemente? E o que justifique o seu interesse como pesquisador neste campo de 

atuação? 

3- Como você compreende o conceito de mediação como aporte relevante na área de 

sua atuação intelectual (Ex: Jornalismo, Divulgação Científica, Teorias da 

Comunicação, Tecnologias de Informação e Comunicação, Arte, Comunicação e 

Educação, Teorias do Ensino, Didática,  Educação e Linguagem, Ensino de Ciências, 

Tecnologias de Informação e Comunicação, Semiótica etc.)? Já que há inúmeros focos 

elucidativos em relação ao emprego deste conceito, você conseguiria elucidar um mais 

apropriado, do seu ponto de vista como pesquisador, ao contexto das transformações 

atuais preconizadas pelo avanço  tecnocientífico (da mídia digital, por exemplo). 

4- Você poderia elucidar, do seu ponto de vista como pesquisador, um ou mais temas 

dos abaixo selecionados, que julgue relevante aos seus estudos investigativos atuais: 

 

1- Mediação e Processo Interpretativo 7- Arte e Ciência 

2- Divulgação Científica/ Jornalismo 

Científico  

8- Didática 

3- Teoria da Comunicação 9- Teorias Educacionais 

4- Comunicação e Educação 

(Educomunicação) 

10- Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

5- Leitura e Novos Artefatos Tecnológicos 11- Fromação de Professores 

6- Hermenêutica 12 – Valores Culturais/Educacionais 
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B-) Versão do Texto em Inglês 

Script for Interviews with Foreign Expertises 

1- Please talk about your task as researcher, that is, the main elements that serves you as 

guidelines for your researcher proposals or the main fields on which are based your 

recent researches.  

2- Which are your main theoretical and methodological approaches and filiations, that 

is, the main thinkers and lines of thought which have helped your recent intellectual 

efforts or fields of studies? And on which aspect it justifies your interests as a researcher 

on this scientific field?    

3- How do you understand the concept of mediation as a relevant instrument on your 

fields of studies? (E.g.: Scientific Journalism, Scientific Communications, Theories of 

Communications, Information and Communication Technologies, Arts, 

Communications and Education Approaches, Educational Theories, Didactics, 

Education and Language Studies, Science and Technology Studies, Semiotics etc.) 

Once there are so many explanatory focuses in relation this matter, could you provide 

me, according to your viewpoint, one more appropriate concept of mediation related to 

the present transformations and the advance of high-technologies and scientific 

knowledge (digital media, internet and so on).       

4- Could you please choose one or more of the topics bellow, which you consider very 

important for your present research studies? Please talk about it (or them) according to 

your main work or research viewpoint. 

1- Mediations and Interpretative Knowledge 

Processes  

7- Arts and Sciences 

2- Scientific Communication/ Scientific 

Journalism  

8- Didatics 

3- Communication Theories 9- Educational Theories 

4- Communication and Education Approach  10- Information and Communication 

Technologies 

5- The Changing of Reading Through New 

Technological Artefacts (Digital Media etc.) 

11- Teacher´s Formation 
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6- Hermeneutics 12 – Cultural and Educational Values 

  

Entrevista realizada com o Prof. James Burke 

1- Please talk about your task as researcher, that is, the main elements that serves you as 

guidelines for your researcher proposals or the main fields on which are based your 

recent researches. I am primarily concerned with investigating the connective nature 

of scientific and technological developments and innovation, and how these interact 

with and change social structures.  To this end I focus on innovations and the 

serendipitous ‘ripple effects’ they cause, which are, more often than not, unexpected 

(example: the bringing together in the nineteenth century of antiseptic sprays and 

kerosene to produce the carburetor).  For this purpose most of my work lies in 

tracking, upstream, the origins of the various elements that come together to generate 

an innovation or novel process, and, downstream, the reasons why the social effects 

of the innovation are unexpected because manifested in areas apparently 

unconnected with either the original elements or even the innovation itself.  Key in 

this is to identification of changes in the social and business processes that indicate 

the presence of some catalyzing influence (e.g. increase in divorce rate > female 

emancipation > typewriter > piano) 

2- Which are your main theoretical and methodological approaches and filiations, that 

is, the main thinkers and lines of thought which have helped your recent intellectual 

efforts or fields of studies? And on which aspect it justifies your interests as a researcher 

on this scientific field?   I was early influenced by Kuhn (Structure of Scientific 

Revolutions)  and by Lynn White, Jnr.  (Medieval Technology and Social Change).  

3- How do you understand the concept of mediation as a relevant instrument on your 

fields of studies? (E.g.: Scientific Journalism, Scientific Communications, Theories of 

Communications, Information and Communication Technologies, Arts, 

Communications and Education Approaches, Educational Theories, Didactics, 

Education and Language Studies, Science and Technology Studies, Semiotics etc.) 

Once there are so many explanatory focuses in relation this matter, could you provide 

me, according to your viewpoint, one more appropriate concept of mediation related to 

the present transformations and the advance of high-technologies and scientific 

knowledge (digital media, internet and so on).      If I understand this question correctly, 
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I would add my own knowledge web as a new mediator.  This construct belongs to the 

general group of knowledge mapping techniques which are still developing and which 

will in time offer the means to facilitate the development and application of overview-

prediction-innovation capabilities and the opportunity for a new discipline known as 

generalism to investigate how different fields of study can collaborate in the ‘no-mans-

land’ between them for innovation purposes, and to break down the intellectual 

reduction of reductionist ‘silos’ of research and make them more accessible to 

researchers in other fields or even to the general public. 

4- Could you please choose one or more of the topics bellow, which you consider very 

important for your present research studies? Please talk about it (or them) according to 

your main work or research viewpoint. 

      1- Mediations and Interpretative Knowledge Processes 

2- Scientific Communications/ Scientific Journalism 

3- Communication Theories 

4- Communications and Education Approach  

5- The Changing of Reading Through New Technological Artifacts (Digital Media 

etc) 

6- Hermeneutics  

7- Arts and Sciences 

8- Didactics 

9- Educational Theories 

10- Information and Communication Technologies I am particularly interested in 

the way the present limited accessibility of information and communications 

technologies (and in particular the speed with which they will facilitate accelerating 

rates of innovation and social change) may make it increasingly difficult for the 

social institutions to keep up with and adapt to technological change fast enough.  

In particular I am interested in how the social institutions, especially in education 
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and politics, will react to technology-driven public demand for greater 

accountability and transparency, and at how they might incorporate information anf 

communications technology to achieve that end.  

11- Teachers´ Formation 

12- Cultural and Educational Values   

  



 435  

  

  

  

  

  
 
 

  

  

AANNEEXXOO  FF  
(Conteúdo de E-mails trocados com a equipe do Projeto 
K-Web, sob coordenação intelectual de James Burke) 
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==============================================================
=== 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: Interview etc. 

Data: Fri, 23 Feb 2007 08:23:27 EST
De: BurkeUK@aol.com 

Para: psquadro@usp.br 
 
 
 
Dear Mr Quadros, 
By all means conects me at this email address.  I hope I can be of help. 
James Burke 
 
 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: Re: Interview etc. 

Data: Wed, 7 Mar 2007 12:38:17 EST
De: BurkeUK@aol.com 

Para: psquadro@usp.br 
 
Dear Mr Quadros, 
Apologies for the delay in repying. I have been busy. 
By all means continue to contact me if there is any way in which I can be of help. 
Regarding your questions on teacher testing, etc.  I have asked a graduate student in the 
US who has been specializing in that aspect of my work if she would share her materials 
with you and I have not yet had a response.  As soon as I do, I'll let you have the 
relevant address so that you can be in touch with her. 
Meratime. best wishes, 
jb 
==============================================================
== 
 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: Burke 

Data: Sun, 11 Mar 2007 03:36:21 EDT
De: BurkeUK@aol.com 

Para: psquadro@usp.br 
 
Dear Mr Quadros, 
Here's the address of the person I mentioned who's been doing studies of the k-web in 
classrooms:  alex@randomalex.net 
Her name is Alex. 
Contact me at any time, if I can be of help. 
jb 
==============================================================
=== 
 
-------- Mensagem Original --------  



 437  

Assunto: Re: Burke PS 
Data: Wed, 14 Mar 2007 04:26:33 EDT

De: BurkeUK@aol.com 
Para: psquadro@usp.br 

 
You could try the PBS station KCSM in California  (www.KCSM.org) , who 
broadcast a long interview with me about my original Connections series.   The program 
was broadcast last year and was called 'ReConnections.'  They might have a DVD they'd 
send you. 
jb 
 
 
-------- Mensagem Original --------  

Assunto: Re: K-web in the classrooms 
Data: Fri, 16 Mar 2007 17:36:50 +1100 

De: Alexandra Pierce <alex@randomalex.net> 
Para: Paulo da Silva Quadros <psquadro@usp.br> 

Referências: <45F763BE.6070900@usp.br> 
 
Hi Paulo  
 
I don't know what JB told you about me, but at the moment I am simply a school 
teacher - I'm not currently studying. I teach history to kids to Year 8 through to Year 12 
(13 to 18 years of age) in Melbourne, Australia. I have been contributing to K-Web with 
biographies and other short pieces, and I have used my students once so far to test the 
usability of K-Web; I plan to do this again at some stage, although getting my students 
near computers can be difficult (there aren't that many to go around at my school). I'm 
happy to tell you anything I can or help in any way I can, though! And no, I don't know 
of anyone else who has even heard of K-Web except through me, so that doesn't help 
you! 
 
Sincerely 
Alex 
 
www.randomalex.net 
 
 
On 14/03/2007, at 1:53 PM, Paulo da Silva Quadros wrote: 

>Dear Alex, 
> 

>I have contacted Mr. James Burke who told me that you are doing some >studies about 

the usage of k-web project in classrooms. I interested in >studying some aspects of his 

work in terms of educational approaches. I >intend to make a comparison between his 

work and a Brazilian educational >project hold at the University of São Paulo. 
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>So would it be possible for you to share some information about your 
>studies? Do you have a paper about it published anywhere, maybe 
>available on internet? And do you know anyone else who worked or 
has >been working on it too? 

>Thank you very much for your kindness, 

 

>Paulo Quadros 

>Doctorship Researcher in Didatics 
>University of São Paulo 
>Faculty of Education 
>São Paulo City, São Paulo State 
>Brazil 

 
=========================================================== 

 
-------- Mensagem Original --------  

Assunto: Re: US researcher 
Data: Fri, 06 Apr 2007 01:18:18 -0400 

De: burkeuk@aol.com 
Para: psquadro@usp.br 

Referências: <8C940E206AB94C9-12C4-A44@WEBMAIL-RD10.sysops.aol.com> 
<46145DAE.7040701@usp.br> <8C94566CBE5CBCD-1E30-
308E@WEBMAIL-MA06.sysops.aol.com> 
<46154F87.7070506@usp.br> 

 

Yes there is a Beta going up online at this moment.  It will be several weeks before I 
have finished loading the database on, so will let you know when it can be accessed, and 
give you a code. 
jb 
  
-----Original Message----- 
From: psquadro@usp.br 
To: burkeuk@aol.com 
Sent: Thu, 5 Apr 2007 9.35PM 
Subject: Re: US researcher 

>Mr. Burke, Alexandra Pierce has told me that she uses the K-Web platform for testing 
its usability in history >classes. I suppose that you and your staff are still working on the 
concept of K-Web project. So my question >is: Is there a beta-version platform of K-
Web or something like this that can be used for some people with >appropriate 
authorization? I would be very greatful to know about it, because once it´s possible this 
would >make my work get more interesting for education proposals.  
  
Thank you once again,  
  
Paulo Quadros.  
  
burkeuk@aol.com escreveu:  
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>> Anthroalex fro the USA is the correct person. Sorry!  
>> jb  
> > > -----Original Message-----  
> From: psquadro@usp.br  
> To: burkeuk@aol.com  
> Sent: Thu, 5 Apr 2007 4.23AM  
> Subject: Re: US researcher  
>  
> Mr. Burke, I remember that sometime ago you passed me an e-mail from a > lady also 
called Alex, but she told that she´s from Australia. Are > there two ladies called Alex, 
one from the USA and other from > Australia? Sorry for this question, but I think that it 
is important > to make it all clear for me. The e-mail of the other person is > 
alex@randomalex.net <javascript:parent.ComposeTo(> and her name is > Alexandra 
Pierce. > > Regards, > > Paulo Quadros. > > burkeuk@aol.com 
<javascript:parent.ComposeTo(> escreveu: > > > Sorry for delay, as the lady was 
absent. Here's her email address. > > Name is Alex Patillo and she's expecting to hear 
from you. > > Bets regards, > > jb > > > anthroalex@hotmail.com 
<javascript:parent.ComposeTo(> > <javascript:parent.ComposeTo(> > > >----------------
-------------------------------------------------------- > > > >No virus found in this incoming 
message. > >Checked by AVG Free Edition. > >Version: 7.5.446 / Virus Database: 
268.18.22/739 - Release Date: > 29/3/2007 13:36 > > > > >  
>------------------------------------------------------------------------  
>  
>No virus found in this incoming message.  
>Checked by AVG Free Edition.  
>Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.26/746 - Release Date: 4/4/2007 13:09  
> >  
 
==============================================================
=== 
 
-------- Mensagem Original --------  

Assunto: Re: K-web in the classrooms 
Data: Sat, 14 Apr 2007 11:23:30 +1000 

De: Alexandra Pierce <alex@randomalex.net> 
Para: Paulo da Silva Quadros <psquadro@usp.br> 

Referências: <45F763BE.6070900@usp.br> <9EEDC5C4-950D-452D-94BE-
734C6476F42B@randomalex.net> <46146C08.8000701@usp.br> 

 
Dear Paulo  
 
I'm sorry, but I don't think I will be able to help you after all. I have only had two 
classes look at the beta site of K-web, and only once each; that was just to see how they 
went navigating it and whether they thought it was at all interesting. I haven't written 
anything down about that, and wasn't planning on doing so - it was just to see if the kids 
had any ideas to make it better (they didn't).  
 
In answer to your other questions, yes I am a volunteer - I don't remember how I heard 
about it in the first place, but I got in contact with Pat and Becky, who got me writing 
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some of the content. I am sure you would be able to get access to the beta version of K-
web: just have a look at www.k-web.org and contact Patrick Mercher (I think that's his 
name) and tell him what you're doing, and he will probably give you access. 
 
Sorry I can't be of more assistance. 
Alex 
 
www.randomalex.net 
 
On 05/04/2007, at 1:24 PM, Paulo da Silva Quadros wrote: 
 
>Hi Alexandra, so sorry for the delay. I am very interested in your K-Web experience 
with >students. You said that you contribute to K-Web with biographies and other short 
pieces. >Are you a vonluteer from Mr. Burke´s project? I read something about it on the 
K-Web >website. You said also that you use K-Web for testing its usability. Do you 
have some >issues related to that? Have some text/data about it that you could share 
with me?  And >how are you using the K-Web platform? Do you a beta version of the 
prototype that has >been developed by Mr. Burke´s staff? If so, would it be possible for 
me to get it too to test >it by using some other analytical categories? In this case, should 
I talk to Mr. Burke for >having it too?  
 
>Well, my doctorship adviser works with software platforms for developing 
pedagogical >strategies, such as moodle, for example. We use many other analytical 
categories besides >usability, some technological and pedagogical ones. I have some 
material about it but it´s >written in portuguese. If I have authorization for using K-Web 
too, maybe we can talk >about other ways of analysing the platform, it would enrich the 
perspectives of its use for >both of us.  
>My adviser is used to apply a questionaire for the students to know how it´s their 
digital >fluency practice and how it´s their difficulties to use the softwares. Do you use 
some kind >of questionaries to know about the students´profile as computer and internet 
users and >how they are assimilating the K-Web platform? I am thinking of proposing 
to her that we >could send to you one kind of this questionaries. Thus I could have you 
personal feedback >and maybe, if possible, with your students. What do you think of 
this idea? 
 
>Regards, 
 
>Paulo Quadros. 
   
 
Alexandra Pierce escreveu:  
 

Hi Paulo  

>>I don't know what JB told you about me, but at the moment I am 
simply a >>school teacher - I'm not currently studying. I teach history to 
kids to Year >>8 through to Year 12 (13 to 18 years of age) in 
Melbourne, Australia. I >>have been contributing to K-Web with 
biographies and other short pieces, >>and I have used my students once 
so far to test the usability of K-Web; I >>plan to do this again at some 
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stage, although getting my students near >>computers can be difficult 
(there aren't that many to go around at my >>school). I'm happy to tell 
you anything I can or help in any way I can, >>though! And no, I don't 
know of anyone else who has even heard of K->>Web except through 
me, so that doesn't help you! 

>>Sincerely 

>>Alex 

>>www.randomalex.net 

On 14/03/2007, at 1:53 PM, Paulo da Silva Quadros wrote: 

Dear Alex, 

>>>I have contacted Mr. James Burke who told me that you are 
>>>doing some studies about the usage of k-web project in 
>>>classrooms. I interested in studying some aspects of his work 
in >>>terms of educational approaches. I intend to make a 
comparison >>>between his work and a Brazilian educational 
project hold at the >>>University of São Paulo. 
>>>So would it be possible for you to share some information about 
>>>your studies? Do you have a paper about it published anywhere, 
>>>maybe available on internet? And do you know anyone else who 
>>>worked or has been working on it too? 
>>>Thank you very much for your kindness, 

>>>Paulo Quadros 

>>>Doctorship Researcher in Didatics 

>>>University of São Paulo 

>>>Faculty of Education 

>>>São Paulo City, São Paulo State 

>>>Brazil 
 
================================================= 
 
-------- Mensagem Original --------  

Assunto: Re: US researcher 
Data: Thu, 21 Jun 2007 01:50:48 -0400 

De: burkeuk@aol.com 
Para: psquadro@usp.br 

Referências: <c8c.cad97aa.33794f4b@aol.com> <4677EC93.9080904@usp.br>
 
Dear Paulo 
Alas no news yet as we're still working on loading the database and there are delays 
with some volunteers being on holiday etc.  As soon as it's working I'll tell you, don't 
worry. 
Meantime if you want to have an interview I'll be happy to be vaììavailable, and also 
you might like to speak to my project manager who is an American academic and is 
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organizing the tests with the American educational community in California and 
elsewhere.  He could speak more specifically about stuff like curriculum and classroom 
use, whereas I speak more generally.   We are both on Skype, Windows live messenger, 
 and have webcams so you could do the two interviews in whatever form you choose.   
Let me know. 
jb 
 
-----Original Message----- 
From: Paulo da Silva Quadros  
To: BurkeUK@aol.com 
Sent: Tue, 19 Jun 2007 4.47pm 
Subject: Re: US researcher 
 
>Hi Mr. Burke, sorry for being incovenient but you got any news about the new version 
of k-web? I would like >to ask you whether some contacts of other people, especially 
teachers, who are using the k-web on a >practical approach in their classes. It would be 
better to get in contact with someone who has some more >structured information about 
the usage of k-web on an education approach.  
  
>I need to tell you that I am very happy now because I got a doctorship scholarship 
from the Brazilian federal >government for doing my research. And the context of my 
studies about social and technological mediations >have been very successful in my 
experiences with students, teachers and Brazilian researchers.  
  
>Do you have some information about how you intend to implement the k-web on 
educational curriculum? >And what institutions and countries would be very interested 
in that? If you agree, I would like to make >some experiences with Brazilian educators 
with connections and the k-web. I think that it would give more >pratical refferences to 
my study, which envolves some very theorical and practical educational issues.  
  
>Now I am organizing some very important issues that I would like to ask you very 
soon, once I would like to >interview you about your job and its importance for the 
contemporary education, as I told you at the very >beginning of our virtual talk.  
  
>Best regards,  
  
>Paulo Quadros.  
  
BurkeUK@aol.com escreveu:  
  
>> Mr Quadros  
>> As I said, we're not up yet and I'll tell you as soon as it's there.  
> Best regards,  
>> jb  
 

 
-------- Mensagem Original --------  

Assunto: Re: US researcher 
Data: Sun, 24 Jun 2007 01:16:52 -0400 

De: burkeuk@aol.com 
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Para: psquadro@usp.br 
Referências: <c8c.cad97aa.33794f4b@aol.com> <4677EC93.9080904@usp.br> 

<8C981DF4090C002-1F00-13BA3@WEBMAIL-MC16.sysops.aol.com> 
<467AFB94.6010309@usp.br> 

 
Paulo 
Have contacted Pat McKercher and he'll be in touch.  Thornburg is on the Board of 
Advisors.  Pat teaches at UCSC. 
Re interviews, both he and I will be happy to do so whenever you wish. 
He'll explain why there is a delay on the beta. 
jb 
 
-----Original Message----- 
From: Paulo da Silva Quadros  
To: burkeuk@aol.com 
Sent: Fri, 22 Jun 2007 12.28am 
Subject: Re: US researcher 
 
>Ok James (I think you´d rather that I treat you as more informal manner, may I?). 
Then I >will wait until the necessary time for the code. You understand my worries, if I 
have >enough opportunities to use the software to make tests between students and 
educators, >my study will be more well accepted, once I get a practical education 
context use of it >here. I will be very happy if I can contact your project manager and 
discuss with him >about some educational issues on implementing the k-web platform 
in the curriculum. By >the way, isn´t your project manager Professor Thornburg? If so, 
I know him from Brazil >when he came to São Paulo city for courses and lectures with 
the staff of Escola do >Futuro/USP a long time ago.  
  
>Best wishes,  
  
>Paulo Quadros.  
 
==============================================================
=== 
 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: Knowledge web 

Data: Sun, 15 Jul 2007 10:37:30 -0700 
De: "Patrick McKercher" <pat13@dslextreme.com>

Para: <psquadro@usp.br> 
 
Olá  Paulo, 

I am sorry my response has been delayed by end of year paperwork and family duties.  

We have worked extensively with teachers to refine the k-web and to develop 
curriculum, though recently we have done less of this until at least the basic features 
were ready to use.  You can see some of our efforts here: 
http://people.ucsc.edu/~pmmckerc/kwebdemopub.htm  the betas will be most useful; we 
hope to have a much better one soon (students need a good search engine, for example). 
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I have sent you an invitation to our online group; the files have some lesson plans.  
Chris Imhof has also developed a card game based on kweb which I can send if you're 
interested. 

Please let me know specifics on your interests and how I can be of assistance.  

Tudo de bom, 

pmck  

Patrick McKercher  
K-Web.org Project Mgr  
UC Santa Cruz  
831 459-2083  
http://people.ucsc.edu/~pmmckerc  
"Human history becomes more and more a race between education and catastrophe." H. 
G. Wells  

 

 
 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: RE: Knowledge web 

Data: Tue, 17 Jul 2007 12:56:32 -0700 
De: "Patrick McKercher" <pat13@dslextreme.com>

Para: <psquadro@usp.br> 
 

Oi,  
 
Eu sou muito bem, obrigado.  Which videox could you not access easily?  I'd 
be happy to speak w/ you via Skype. 
Regards, 
 
pmck 
 
Patrick McKercher 
K-Web.org Project Mgr 
UC Santa Cruz 
831 459-2083 
http://people.ucsc.edu/~pmmckerc 
"Human history becomes more and more a race between education and 
catastrophe." H. G. Wells 
 
-----Original Message----- 
From: psquadro@usp.br [mailto:psquadro@usp.br]  
Sent: Tuesday, July 17, 2007 11:17 AM 
To: Patrick McKercher 
Subject: Re: Knowledge web 
 
Oi Pratrick, tudo bem contigo? (Is everything ok with you?) 
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Thank you for your response. The several pieces of information you   
passed to me will be very helpful for my work. I have already accessed   
many links you provided. Unfortunetely I could not acess some video   
links. Would it be possible for to get them so that I can try to   
visualize them directly on my computer? 
 
I would also like to interview and James via some electronic resources   
such as MSN or Skype. Your testemony as people directy involved in  
k-web project would be very substancial matter for my doctorship   
studies. 
 
Até mais Patrick (see you). 
 
Paulo Quadros. 
============================================================== 
 
 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: Your work 

Data: Tue, 18 Sep 2007 11:00:34 EDT
De: BurkeUK@aol.com 

Para: psquadro@usp.br 
 
 
 
Dear Paulo 
Many thanks for the summary of your paper.  I can more or less read Portuguese, so if 
you have a copy of the full paper I'd much appreciate it. 
As regards interviews, for me (don't know about Patrick) the email version is the 
easiest. 
I look forward to receiving more from you. 
Best regards 
Jb 
 

-------- Mensagem Original --------  
Assunto: Re: Your work 

Data: Thu, 20 Sep 2007 16:38:55 -0300 
De: psquadro@usp.br 

Para: BurkeUK@aol.com 
Referências: <cb9.1b401c46.34214212@aol.com> 
 

Hi James, I am sending to you the complete text of my paper in   
Portuguese. I hope you´ll enjoy it. 
I am sending also some general questions about your work. These   
questions I am asking Brazilian and foreign researchers to consider   
relevant theorical issues for my research work. Later on I would like   
to talk to you and Patrick in special about the K-web project because   
it comprises of a practical experiment of these issues, in my opinion. 
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You don´t need to answer one by one of the questions. You can answer   
them in a unique and more reflexive text which it is the spirit of   
your long-time work as science journalist and educator. I think you   
can start by talking about what inspired you to do you job: the   
importance of science communications for education, general culture   
and social conscience of knowledge production. In the case of   
mediation concepts, I think you´re a great example of how it´s   
important the social and tecnological mediations for making scientific   
discourse. I mean how you have tried to make use of all modern   
technologies to communication the  human process of knowledge   
construction and how you have always tried to use a didactical   
language more appropriate to common sense and ordinary thought. Well,   
feel very comfortable to answer these issues according to your   
experience and point of views. If you have any doubt, please ask me at   
any time. 
 
By the way, I was invited to write another text to a great center of   
science communications in Brazil, it´s called Núcleo José Reis. José   
Reis, who has died very recently, was a great pioneer in science   
communications and science journalism in Brazil. He has founded FAPESP   
- Fundação de Amparo a Pesquisa no Estado de São Paulo -, one of the   
greatest research support government agencies 
in Brasil. I think that I will also write something more about your   
job and Professor Bronowski. 
 
Thank you once again for kindness, 
 
Paulo Quadros. 
 
Citando BurkeUK@aol.com: 
> Dear Paulo 
> Many thanks for the summary of your paper.  I can more or less read 
> Portuguese, so if you have a copy of the full paper I'd much appreciate  it. 
> As regards interviews, for me (don't know about Patrick) the email version 
> is the easiest. 
> I look forward to receiving more from you. 
> Best regards 
> jb 
 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: Re: Your work 

Data: Fri, 21 Sep 2007 01:56:21 EDT
De: BurkeUK@aol.com 

Para: psquadro@usp.br 
 
Paulo 
Thank you for the Portuguese text. I look forward to reading it. 
I'll work on the interview questions in a short time as I'm rather busy at the moment. 
Best regards 
Jb 
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-------- Mensagem Original --------  
Assunto: RE: Good news 

Data: Wed, 26 Sep 2007 07:17:16 –0700 
De: "Patrick McKercher" <pat13@dslextreme.com>

Para: <psquadro@usp.br> 
 

HI, 
 
Sorry to lag on reply.  Just starting a new school year here. 
 
You can download a 14 MB version of the video by right clicking on the link 
found http://k-web.org/public_html/video.htm  This works in Internet 
Explorer but not Firefox for some reason.  If you give me a postal address I 
can send discs, but not sure how long it would take to get there.   
 
I teach Tues and Thurdays, but would be happy to chat others days. 
 
Ciao, 
 
pmck 
 
Patrick McKercher 
K-Web.org Project Mgr 
UC Santa Cruz 
831 459-2083 
http://people.ucsc.edu/~pmmckerc 
"Human history becomes more and more a race between education and 
catastrophe." H. G. Wells 
 

 
 
-------- Mensagem Original --------  
Assunto: Your questions 

Data: Mon, 1 Oct 2007 04:58:57 EDT
De: BurkeUK@aol.com 

Para: psquadro@usp.br 
 
 
Dear Paulo, 
Here attached are some notes regarding your interview questions.  If the notes are too 
brief, or off-subject, or if you simply want to ask more questions, please do so.   I 
enjoyed reading your paper on Bronowski and me, although I should point out that I 
was not his disciple.   Rather, I wrote 'Connections'  in reaction to what seemed to me to 
be Jacob's over-elitist view of knowledge as expressed in 'Ascent of Man.' 
Best regards 
Jn 
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AANNEEXXOO  GG  
(Referências Biobibliográficas) 
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ASSMANN, Hugo. 

Nascido em 1933, em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Assmann graduou-se em 

Filosofia, Sociologia e Teologia. Fez especialização em Comunicação Social, pós-

graduação em Sociologia pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e doutorado em 

Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Sua experiência com docência e 

pesquisa perfaz passagens como professor visitante por inúmeras universidades 

estrangeiras de prestígio internacional, tais como: Universidade de Münster, na 

Alemanha (1969-1970); Universidad de la República, em Montevideo, Uruguai (1971); 

Universidade Católica do Chile, em Santiago do Chile (1972-1973); Universidade 

Nacional e Universidade da Costa Rica, na Costa Rica (1974-1980). Sendo que 

atualmente, desenvolve atividades na área de Pós-graduação em Educação, na 

Universidade Metodista de Piracicaba, no interior de São Paulo, onde leciona desde 

1981. É considerado um dos principais fundadores da Teologia da Libertação, tendo 

como obra de referência dentro desta linha de pensamento “Teología desde la praxis de 

la libertacion”, publicada em 1973. Além disso, trabalhou ao lado de grandes 

pensadores brasileiros em educação, a saber: Rubem Alves, Leonardo Boff e Paulo 

Freire.   

A partir de tais informações, pode-se perceber como o pensador Hugo Assmann se 

destaca por suas preocupações no cenário educacional, significativamente ligadas ao 

contexto dos valores humanos. Dentro do cenário de inserção dos meios tecnológicos 

contemporâneos, Assmann quer acreditar na possibilidade de um novo e rico potencial 

de emancipação humana, em que as noções de coletividade tendem a re-configurar 

potencialmente seus papéis a partir de novos espaços de comunicação, interação e 

participação na vida cotidiana, com a presença de tais meios midiáticos.    

BRONOWSKI, Jacob. 

 

Foi um misto de vários estilos intelectuais: matemático, filósofo, lingüista, poeta, 

dramaturgo, cientista e professor. Em seus trabalhos, sempre defendeu seu ponto de 

vista sobre as conexões entre pensamento científico e pensamento artístico, elucidando 
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a arte e a ciência como expressões comuns da imaginação humana. Nos Estados Unidos, 

auxiliou na produção da famosa série televisiva “A Escalada do Homem”, vista por 

milhões de telespectadores em todo o mundo, também exibida no Brasil pela TV 

Educativa. Esta série influenciou significativamente James Burke na produção de sua 

série científica “Conexões”.   

BURKE, James. 

Foi jornalista científico da rede de televisão da BBC de Londres. Em 1979, inicia sua 

consagrada série científica “Conexões”, uma série sobre história da ciência, produzida 

em dez episódios, filmada em cerca de dezenove países com cento e cinqüenta 

alocações. De 1991 a 1994, a convite do Learning Channel escreve e produz os vinte 

episódios de “Conexões 2”, e em 1997 produz os dez episódios de “Conexões 3”, na 

qual interconecta a sua ótica construtivista social ao avanço da rede Internet. Seus 

trabalhos foram recentemente editados em dois livros: Conexões; e Teia do 

Conhecimento. Este último procura atualizar a visão de Burke a partir da imagem 

contemporânea do hipertexto.          

PICONEZ, Stela C. Bertholo.  

Graduada em Pedagogia e Pós-graduada em Didática, Teorias de Ensino e Práticas 

Pedagógicas pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, iniciou sua 

carreira no magistério do Ensino Fundamental em 1969, na cidade de Jaú, interior do 

Estado de São Paulo. Dedicada aos estudos de alfabetização aproximou-se na década de 

setenta da Educação de Jovens e Adultos pelo desejo que conhecer a filosofia de Paulo 

Freire, seu grande inspirador. Lecionou para licenciaturas (Pedagogia, Geografia, 

História, Letras, Matemática, Física, Química entre tantas) na Educação Superior. Hoje 

é professora titular da FE-USP. Foi orientadora educacional, coordenadora pedagógica e 

diretora de escola em Araçatuba, onde nasceram seus dois filhos. Entrou por concurso 

na USP em 1985 e continuou interessada no processo de alfabetização e na produção de 

material adequado tanto para crianças quanto para jovens e adultos. Coordenou 

cientificamente o Programa de Educação de Adultos da Universidade de São Paulo de 

1987 a 2007 sendo responsável pela escolaridade de grande número de funcionários dos 

campi USP. Este programa atendeu às três dimensões de ensino, pesquisa e extensão 

com especial atenção à formação de professores através de seus estágios 
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supervisionados. Escreveu livros sobre Prática de Ensino e Educação de Jovens e 

Adultos. Desenvolveu a sistemática de planejamento conhecida como Sistema 

Transversal de Ensino-Aprendizagem utilizando as tecnologias durante vinte anos. Tal 

sistemática foi responsável pela alfabetização de mais de vinte cinco mil brasileiros em 

diversos estados brasileiros através do Programa Alfabetização Solidária (Pernambuco, 

Alagoas, Ceará, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo). O STEA 

ficou conhecido por sua potencialidade na formação de professores e na organização 

pedagógica que foi utilizado em Programa FAPESP/FINEP para funcionários da Cia 

Nestlé do Brasil de 1994 a 2000. De 2000 2006 organiza e coordena a série de 

Publicações Cadernos Pedagógicos Reflexões e desenvolve um portal para o Núcleo de 

Estudos de Educação Escolar Para Jovens e Adultos para Educação a Distância e 

Presencial aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. É coordenadora do Grupo 

Alpha responsável pela formação de pesquisadores em Educação (mestrado, doutorado, 

especialização e iniciação científica) e tecnologias atualmente dedicando-se à questão 

da mediação pedagógica e tecnológica em busca do uso pedagógico de computadores na 

Educação Escolar. É membro do Grupo de Estudos do Programa “Um computador por 

aluno” do MEC/SEED tendo recebido convites para socializar suas discussões e 

pesquisas, na Estônia, Finlândia, México, Guadalajara, Londres, Chile e em diversas 

universidades brasileiras. 

 


