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HUMANIDADES E EDUCAÇÃO MIDIATIZADA: um diálogo (im) possível? 

 

CLÁUDIA FLORES RODRIGUES1 
JOSI ROSA DE OLIVEIRA2 

 

RESUMO 
O presente artigo apresenta estudos bibliográficos e discussões acerca da educação contemporânea, dada a 
emergência do uso das Tecnologias da Informação e da rede mundial de computadores, objetivando a reflexão mais 
aprofundada sobre humanidades e tecnologias, a partir de uma maior clareza com relação aos desdobramentos 
práticos, das perspectivas das várias possibilidades de aplicação e os processos educacionais que têm sido pesquisados, 
aplicados e defendidos pela sociedade. Os estudos nos indicaram que educar significa formar sujeitos socialmente 
engajados que se constroem na mediação entre si e com o mundo, seja ela efetivada de forma presencial ou a 
distância, evidenciando que as mídias proporcionam um espaço de partilha e de desenvolvimento que tem encurtado 
distâncias e aproximado olhares. 
Palavras-chave: Educação. Mídia. Humanidades. 

 

MEDIATED HUMANITIES AND EDUCATION: a dialogue (im) possible? 

ABSTRACT 
This article presents bibliographic studies and discussions of contemporary education, given the emergence of the use 
of information technology and global network of computers, aimed at further reflection on technology and humanities, 
from greater clarity regarding the practical consequences of perspectives of the various possibilities of application and 
educational processes that have been researched, applied and upheld by society. The studies indicated that the subject 
form means educating socially engaged are built in the mediation between themselves and the world, whether it be 
effected in person or distance, showing that the media provide a space for sharing and development that has 
shortened distances and approximate looks.  
Key words: Education. Media. Humanities. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para a Educação contemporânea, dada a emergência do uso das Tecnologias da Informação 

e da rede mundial de computadores, para fins educacionais surge uma   discussão: pensar sobre 

humanidades e tecnologias, a partir da necessidade de  uma  maior clareza com relação aos 
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desdobramentos práticos das perspectivas das várias possibilidades de aplicação e os processos 

educacionais que têm sido pesquisados,  aplicados e defendidos pela sociedade. É fato que 

estamos vivendo uma nova experiência de tempo intrinsecamente ligada às novas tecnologias que 

parecem provocar (e provocam) impactos significativos nos processos cognitivos e que, 

consequentemente indicam a urgência de que sejam pensadas novas estratégias nas formas de 

pensar a seleção e produção do conhecimento e da informação.  

Isto posto, é necessário que se pense sobre a compreensão da falácia da separação imposta, 

inicialmente pela metafísica e em seguida pela ciência moderna, entre natureza e cultura e das 

tradicionais dicotomias como mito/razão, sujeito/objeto. A imagem do tempo que dispúnhamos 

no senso comum; um fluxo para o futuro, sempre num mesmo ritmo, sem interrupções e, 

sobretudo, sem volta, ou seja: o movimento de um presente que leva o real do passado para o 

futuro. Sabemos que essa noção é uma criação da civilização e não possui relação direta com as 

experiências de tempo retiradas da natureza. Ou seja, a imagem do tempo é uma imagem 

projetada. O que possuímos de fato, além do espaço, são os ritmos que fundamentam e cumprem 

a tarefa de mediar temporalidades.  

Desde as primeiras intuições de Demócrito, Epicuro, passando pela física de Newton até 

Einstein com a teoria da relatividade, que a idéia de um tempo fixo desaparece. Todavia, inscrito 

ainda num paradigma representacionista, o século XX quase em sua totalidade, marginalizou 

abordagens que questionavam a noção de determinação temporal. Hoje, esse pensamento em 

crise problematiza a possibilidade de repensarmos tais noções. Vaz (1996, p. 09) afirma que a crise 

do pensamento moderno, que teve seu início com o questionamento da utopia, abriu duas 

estratégias opostas: ou bem se constrói um conceito de verdade desvinculado de uma filosofia da 

consciência, ou se repensa a relação que o sujeito pode estabelecer com o tempo. Para o autor, 

pensar o sujeito no tempo pode ser visto como uma forma de pensar o poder da ação humana. 

Para Mosquera (1987, p. 99) as pessoas criadoras têm a capacidade de dar significado e 

sentido a muitos aspectos da vida e são férteis e prolíficas quando estruturam ideias ou as 

desenvolvem em produtos e obras que irão beneficiar a humanidade. Frente a esta afirmativa, é 

preciso pensar sobre que tipo de educação é essa que forma um mundo em que a competitividade 

é um valor acima da solidariedade e que a informação obtida na mídia faz parte da vida de nossas 

crianças e jovens sem que muitas vezes ocorra a mediação, filtrando aquilo que realmente é 

relevante para a sua vida enquanto cidadão. O mesmo autor assinala que o homem, sendo um 

animal hermenêutico, não se contenta em ater-se em cada momento a uma versão exclusiva do 
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real oferecido como objeto, senão colocando-se constitutivamente diante de uma visão polifocal 

constante, melhor dizendo, viver sob um enfoque diverso a respeito de uma mesma realidade e 

perceber simultaneamente o feixe de tudo, do superficial ao profundo.de que maneira temos 

interpretado a realidade discutindo ampla e significativamente sobre o conteúdo, a forma e as 

consequências de uma educação midiática que potencialmente pode construir ou destruir, 

dependendo do conteúdo. 

 Nas palavras de Mosquera e Stobaus (1991), a educação está, de certo modo, 

acompanhando algumas ideias, formando pessoas para suprir falhas em algum lugar do sistema, 

reter outras quando há excesso de disponibilidade, recebendo informações que em outras áreas 

levam anos de dianteira, transmitindo dados que já não têm o mesmo valor inicial. Por isto, entre 

outras colocações, ela tem recebido tantas críticas, várias delas bem construtivas. A Educação 

deve se voltar para o homem. Deve prepará-lo para o aqui e o agora, mas também para o depois. 

Este depois tem o sentido de futuro em um mundo e de um futuro pessoal, com uma visão mais 

clara de homem. Não é preocupação com transformar alguém em enciclopédia ambulante, muito 

menos no sujeito mais forte do mundo, até fisicamente falando. 

 Por conta da modernidade, vivemos a impressão de um futuro bloqueado, ocupado por 

ameaças. Por outro lado, existe a possibilidade cada vez maior de ocupar o presente com coisas 

passadas e de fazer projeções muito próximas do futuro. Isso faz mudar radicalmente o presente. 

Ele deixa de ser apenas um momento transitório. Passa ser um presente com muitas 

simultaneidades. Parece-nos, no entanto, que a educação, quando não se vincula a valores do 

humano não trabalha a favor desses valores, não os tem como prioritários. Os produtos desse 

processo deficitário representam o prenúncio de um desastre comunitário. Precisamos estar 

atentos enquanto educadores, formadores, porque tais questões devem sair do papel e ganhar às 

ruas, as salas de aula, as reuniões escolares; é preciso falar em futuro, em tecnologia, em 

educação midiática, porém, é preciso falar claramente e igualmente sobre a valorização do 

humano acima da  maquinaria que envolve o mundo cibernético. 
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POR UMA (INTER) ATIVIDADE HUMANIZADA 

 

A preocupação com o presente, o agora, parece predominar em muitos homens, não 

propriamente por lhes parecer correto, mas porque a luta pela sobrevivência não permite sequer 

que parem um pouco e reflitam sobre o que realizam muito menos sobre si mesmos. 

A internet, com toda a sua potencialidade de interação, provocou – e provoca - o intenso 

uso do conceito de interatividade.  Primo (2007 p. 228) a partir de uma abordagem sistêmico-

relacional, nos mostra que a interação não pode ser reduzida à transmissão de informações, que a 

cognição não deve ser reduzida à simples cópia do real. A partir de um olhar focado no que se 

passa entre os interagentes, propõe dois tipos, de interação mediada por computador: a mútua e 

a reativa. 

É importante termos estes conceitos bem claros quando queremos refletir sobre pessoas e 

tecnologias, especialmente as novas, mediadas por computadores conectados a internet.  As 

interações mútuas e reativas são definidas por Primo (ibidem, p. 228-229) como: 

 

[...] nas interações mútuas os interagentes reúnem-se em torno de contínuas 

problematizações. As soluções inventadas são apenas momentâneas, podendo 

participar de futuras problematizações. A própria relação entre os interagentes é 

um problema que motiva uma constante negociação. Cada ação expressa tem um 

impacto recursivo sobre a relação e sobre o comportamento dos interagentes. 

Isto é, o relacionamento entre os participantes vai definindo-se ao mesmo 

tempo em que acontecem os eventos interativos (nunca isentos dos impactos 

contextuais e relações de poder). Devido a essa dinâmica, e em virtude dos 

sucessivos desequilíbrios que impulsionam a transformação do sistema, a 

interação mútua é um constante vir a ser, que se atualiza através das ações de 

um interagente em relação à(s) do(s) outro(s), ou seja, não é mera somatória de 

ações individuais. As interações reativas, por sua vez, são marcadas por 

predeterminações que condicionam as trocas. Diferentemente das interações 

mútuas (cuja característica sistêmica de equifinalidade se apresenta), as reativas 

precisam estabelecer-se segundo determinam as condições iniciais (relações 

potenciais de estímulo-respostas, impostas por pelo menos um dos envolvidos na 

interação) – se forem ultrapassadas, o sistema interativo pode ser bruscamente 

interrompido. Por percorrerem trilhas previsíveis, uma mesma troca reativa pode 

ser repetida à exaustão (mesmo que os contextos tenham variado).  (grifos 

nossos) 
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Por vezes, fazendo uma analogia ao conceito de interação reativa de Primo, a interação se 

dá de forma mecânica, em geral definida como parte de processos de comunicação, associadas 

aos conceitos de emissor e receptor.  

A pauta deste apontamento sugere elaborar possibilidades de comunicação humana 

interurbana e mesmo internacional ou intercomunitária de forma humanizada, ou de outra forma, 

interações mútuas. Ainda que associada ao pluralismo de comunicantes e intercomunicantes, 

estas discussões de cunho próximo ao nominalismo segundo Cheptulim (2004), não buscam, em 

geral, evidenciar a capacidade de articulação entre contextos sociometabólicos e procedimentos 

da prática de vida e cotidiano das pessoas, nem sua natureza de partilhar a fomentar construções 

coletivas das experiências colaborativas e/ou cooperativas sempre presentes no cotidiano. Pode-

se dizer que a interatividade é tida, na contemporaneidade, como algo hegemônico.  

A maior parte da literatura existente aborda a interatividade de maneira mecânica e linear, 

mesmo que procurando exatamente demonstrar a não–linearidade de categorias como 

hipertexto, hipermídias, e outras, em uma análise detalhada ela defende e define a interatividade 

como um fenômeno mecânico de comunicação multilinear, sem considerar a práxis humana 

histórica e social. Cada sujeito envolvido é parceiro e partilha a construção de todo processo, da 

concretude de seu contexto e ambiente mediador de vida cotidiana.  

A interatividade é então um conjunto de relações entre sujeitos que compartilham uma 

determinada construção social. É bem verdade que  a interatividade é tida como um processo de 

troca contínua e complexa das funções do emissor e receptor, porém, nessa perspectiva, são 

consideradas características técnicas do meio digital, para se afirmar que a tecnologia digital criou 

as condições para esta interatividade reflexiva. Considera-se que através da tecnologia, temos 

hoje um maior número de interações e uma maior riqueza e variedade das mesmas, como se 

observa nos conceitos de interação mútua. Tal ótica da interatividade considera a imersão, 

navegação, exploração e conversação presentes nos suportes de comunicação em rede.   

Nessa perspectiva, é o suporte dos computadores em rede e, portanto, o avanço tecnológico 

que de certa forma, determinam o homem. Isso significa supor que um grupo que não esteja em 

rede, que não tenha nascido “imerso” em uma comunidade digital, não dispõe das qualidades 

humanas necessárias para esta interatividade potencializada. Ou então, que o incremento da 

interatividade e colaboração crescentes não seria consequência das necessidades e práticas 

humanas, nem das condições objetivas e demandas sociometabólicas de nosso tempo. Seria uma 

determinação da invenção individual de novas máquinas e de suas virtualidades, que estariam 
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gerando um novo homem interativo ao extremo, mas somente por meio da rede e dos 

computadores e de sua expansão?  É evidente que tal lógica desqualifica os seres humanos para 

que sejam sujeitos de sua história e das transformações do presente, dificultando a possibilidade 

de refletir sobre como (e quanto) a modernidade em crise está gerando demanda por colaboração 

e soluções comunitárias em todas as instâncias.  

Para que o conceito de interatividade possa servir ao desenvolvimento da abordagem 

educacional mais humanista e histórica, amplamente necessária para que se construa a 

recuperação da educação e da escola em meio à construção de alternativas no processo social, é 

necessário romper com a linearidade e sair das definições nominalistas. Isto  posto, Levy (2007),  

afirma que  as interatividades dos tipos um – todos e um – um são as interatividades do tipo 

tradicional realizada pelos seres humanos antes do advento da cibercultura e da rede. A demanda 

da contemporaneidade, porém, é exatamente por soluções de educação mediada por 

computadores ou redes. É urgente ter uma compreensão mais complexa sobre o 

compartilhamento de construção social na modelagem de sistemas educacionais cada vez mais 

voltados para esse caminho.  

É verdade que esta visão Levyana nos mostra que houve uma evolução. Se antes eram 

emissões e recepções pontuais claramente lineares, agora seriam transmissões múltiplas e 

intertemporais, pois estão todos trocando informação ao mesmo tempo. Quebrou-se a ilusão do 

realismo das realidades únicas para todos. Esta visão da interatividade admite a multiplicidade e 

até a simultaneidade das transmissões, mas continua reduzindo as práticas sociais somente à 

prática comunicativa e considerando que interatividade é um trocar de emissões e recepções, 

mesmo que as percebendo complexas, assíncronas, atemporais, múltiplas e até hipertextuais, mas 

jamais coletivas ou colaborativas. Esta visão da interatividade parece ser incapaz de perceber a 

práxis sociometabólica como uma ação concreta de um sujeito singular ou coletivo complexo. É 

incapaz também de perceber a interatividade como sendo a intersecção de ações e práticas sociais 

dos sujeitos, que, ao terem uma prática qualquer de vida comum, a coletivizam e a torna a própria 

expressão e vivência da interatividade como contexto comum da interpessoalidade, da 

coletividade composta pela ação construtiva de um sujeito não individual.   

Ao utilizar um fundamento materialista-dialético, compreendemos que todas as relações 

humanas podem ser construídas socialmente, nas zonas de desenvolvimento proximais 

dinamicamente forjadas. Consequentemente, tanto relações hegemônicas quanto contra-

hegemônicas são forjadas nos mesmos espaços sociais de interação, fator que nos possibilita 
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perceber que a ampliação dos espaços de interação social ocasiona a ampliação dos espaços de 

contestação socialmente organizados. E, nesse caso específico das tecnologias digitais e da rede 

Internet, a potencialização dos espaços de contestação são inúmeros e transurbanos ou 

translocais. (MATTA, 2006) Na perspectiva da educação voltada para o sujeito é fundamental 

conseguir discernir o que vale a pena manter das visões de mundo que nos foram transmitidas 

pelos nossos pais e educadores na infância. Recebemos muitos valores prontos, diferentes formas 

de enxergar o mundo. Ir além e usar a criatividade.  

  Mosquera (1987, p. 86), afirma que o homem produzirá melhor na medida em que tenha 

suas necessidades principais satisfeitas e, ao mesmo tempo, se criem atividades de grupo que o 

levem a um desempenho não apenas individualista, mas que saliente a sua força como pessoa que 

representa seu grupo e que tem a sua própria vida. Para este autor, a realidade vital afeta os seres 

humanos de tal modo que os diversos comportamentos adquirem significado e valor através do 

que se denomina autoconsciência, caráter, e vontade e a abrangência da pessoa está justamente 

na interação reflexiva do corpóreo com o espiritual, dos objetivos com as ideias e valores 

formando aquilo que pode ser chamado de constituição pessoal. A autoconsciência, dessa forma, 

expande o controle da própria vida e com tal força ampliada vem a capacidade do sujeito de 

sentir-se mais livre, mais criativo e espontâneo.  

 As condições que auxiliam no desenvolvimento da criatividade são de ordem intelectual, 

física, psicológica, sócio-emocional e educacional. Com isso é importante dizer que no mundo atual 

é preciso ter condições de rever, enquanto sujeito lúcido o  que fez e faz sentido à medida que 

vamos crescendo e libertando-nos de muitas deturpações e simplismos, que nos foram passados, 

muitas vezes com a melhor das intenções. Educar, neste prisma, é ajudar a (des) construir o que 

não edifica a nossa vivência e reconstruir de forma mais ampla valores, emoções, visões de mundo 

que sejam condizentes com o nosso grau de percepção atual. Para isso, é importante ter 

criatividade. Mas o que seria um ser criativo, que não se detivesse apenas no poder da maquinaria 

midiática, na perspectiva moderna? 

 

O desafio do nosso tempo é formar na diversidade e promover no outro, a 

oportunidade de ser ele consigo enquanto ele faz o mesmo conosco: permite ser 

quem somos. A finalidade principal de aprender não é acumular informação, mas 

transformá-la em conhecimentos que permitam fazer opções responsáveis entre 

ideias, valores, visões de mundo, que por si, são conflitantes. Esse papel mais 

amplo não pode ser atribuído somente à escola, mas também à família, a cada 

instituição, à cidade como um todo. (MOSQUERA; STOBAUS, 1991) 
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Para tratar deste assunto, Castro (apud, Mosquera e Stobaus: 1991) afirma que é muito 

difícil definir criatividade, subdividindo o fenômeno criativo em quatro grupos: a pessoa que cria 

(características pessoais, valores e atitudes emocionais); processo criador (conjunto de operações 

que produzem um objetivo criativo); produto criado (invenções, obras artísticas e científicas); 

influências na criatividade (ambientais, educativas, sociais e culturais). 

Castro utiliza-se das oito categorias propostas por Guilford, para destacar as características 

de uma pessoa criativa: Sensibilidade - perceber problemas, necessidades, atitudes e sentimentos 

dos demais; Fluidez - tirar vantagem das problemáticas, ter muitas ideias, transitar entre elas; 

Flexibilidade - adaptar-se rapidamente a ideias, superar obstáculos;  Originalidade - responder de 

maneira incomum, ter diversas soluções novas; Capacidade de redefinição - de refazer ideias, 

conceitos, pessoas ou coisas distinta-mente do usual; Capacidade de abstração ou de análise - 

extrair detalhes do todo;  Capacidade de síntese - combinar detalhes em um todo;  Coerência de 

organização - organizar projetos, expressar ideias de modo que combinem. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Finalmente, pretende-se evidenciar que educar significa também formar sujeitos socialmente 

engajados que se constroem na mediação entre si e com o mundo. Dessa forma, o diálogo, 

pressuposto da dialogicidade, é a interação entre sujeitos mediados por um tipo de linguagem, seja 

ela efetivada de forma presencial ou, em dado momento, à distância, como é o caso de uma das 

modalidades de ensino que vem crescendo e se modificando com as intervenções da pessoa frente 

à maquinaria necessária e articulada tão somente pelo humano. Com isso, pretende-se registrar 

que as mídias proporcionam um espaço de partilha e de desenvolvimento que tem encurtando 

distâncias e aproximado olhares. E que seja o olhar por uma forma de educar mais humanizada o 

meio de ser espaço de formação de cidadãos coerentes e conscientes da sua própria humanidade. 
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