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EDITORIAL 

Prezados Leitores. 

É com enorme satisfação que publicamos mais um número de nossa revista 

Tecnologia Educacional (QUALIS B). Nesta edição, os autores nos brindam com textos 

que abordam temas de extrema relevância para a evolução da Tecnologia da Educação 

no Brasil. O prazer que me inundou ao ter o privilégio de ser o primeiro a ler os artigos, 

só pode ser superado pelo prazer de compartilhar as ideias de tão brilhantes articulistas. 

Não tenho nenhuma dúvida de que a nossa RTE caminha para um patamar superior de 

excelência, e que em breve tornar-se-á um destaque no segmento de revistas científicas 

na área de Tecnologia da Educação no Brasil.  

Boa Leitura! 

Ricardo Portella de Aguiar 

Conselho Editorial 
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A JUVENTUDE ENCARNADA GLOBALIZAÇÃO,CENÁRIOS  E 

CONTEXTOS: 

 
Antonio Carlos da Silva 

Doutor em Educação/Proped-Uerj,professor do ISE-Faetec de Itaperuna e da Secretaria 
Municipal de Educação de Duque de Caxias-RJ. 

 
 

Resumo: O presente artigo reflete sobre a juventude no contexto da sociedade 

globalizada apontando aspectos e abordagens que atravessam a existência dos jovens, 

formação, inserção e expectativas face os processos de globalização. 

Palavras-chave: Juventude- Globalziação-Educação 

As fronteiras foram riscadas no mapa. A terra não sabe disso: são para ela tão 

inexistentes como esses meridianos com que os velhos sábios a recortaram. 

Mario Quintana 

 

O território revela o drama da Nação (...), o território revela as contradições. 

Milton Santos 

 

Em toda cidade há dois desejos: os dos Grandes, de oprimir e comandar, e o 

do Povo, de não ser oprimido nem comandado. 

Maquiavel 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.O fenômeno da mundialização: aspectos introdutórios  

A temática da juventude e o seu processo de educação são fios de reflexão que 

venho puxando em meu itinerário de formação, de professor, de sujeito encarnado neste 

tempo histórico onde as condições dos jovens e a sua formação têm protagonizado 

tantos questionamentos e muitas reflexões endereçadas nos fóruns destinados a  pensar 

o lugar da juventude  nesta sociedade demarcada pelas novas configurações sociais, 

políticas, econômicas impostas pelos processos de globalização. 

Na atualidade, os sujeitos, e em especial os jovens, são confrontados com uma 

diversidade de identidades que emergem com a globalização. A globalização inaugura 

práticas que articulam processos do global com o local e do local com o global. Na 

dimensão cultural e educacional esses processos ocorrem pela hibridação cultural e 

pelas diretrizes curriculares nacionais sintonizadas com o processo global. Como os 

jovens de periferia e o projeto educativo se reconhecem  nesse processo? Quais as 

exigências que precisam entender e atender para transitar face às novas exigências de 

serem cidadãos nesta nova organização das relações, das políticas e das produções? 

As relações sociais, com a globalização da economia mundial, tornam-se, nos 

planos econômico e político, cada vez mais transnacionais, sinalizam sobre um modo  

de estar no mundo e sobre as exigências de novas habilidades e competências  para 

tomar parte, interpretar e agir em territórios  configurados sob a lógica  da  globalização. 

Objetivando subsidiar o acompanhamento da discussão, apresento o quadro com a 

síntese dos aspectos conceituais implicados na temática em discussão. 

Como observa Hall(2003), a globalização não é um fenômeno novo. Sua história 

coincide com a era da exploração e da conquista européia na formação dos mercados 

capitalistas mundiais. Ações que, nos brasileiros conhecemos tão bem a partir da 

pedagogia do colonizador com o colonizado, da matriz com a sua colônia,  do opressor 

com o oprimido  e, mais recentemente,  com os saberes da pedagogia da exclusão 

encarnada entre os países do hemisfério  norte e do hemisfério sul, entre países ricos e 

pobres,  entre sociedades  acervo tecnológico e de sociedades agrárias, entre as elites e 

as classes populares.  
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Para Ianini (1997) a globalização do mundo pode ser vista como um processo 

histórico-social de vastas proporções, abalando mais ou menos drasticamente os 

quadros sociais e mentais de referência de indivíduos e coletividades. Rompe e recria o 

mapa do mundo, inaugurando outros processos, outras estruturas e outras formas de 

sociabilidade, que se articulam e se impõem aos povos, tribos, nações e nacionalidades. 

Muito do que parecia estabelecido em termos de conceitos, categorias ou interpretações, 

relativos aos mais diversos aspectos da realidade social, parece perder significado, 

tornar-se anacrônico ou adquirir outros sentidos. Os territórios e as fronteiras, os 

regimes políticos e os estilos de vida, as culturas e as civilizações parecem mesclar-se, 

tensionar-se e dinamizar-se em outras modalidades, direções ou possibilidades. As 

coisas, as gentes e as idéias movem-se em múltiplas direções, desenraízam-se, tornam-

se volantes ou simplesmente desterritorializam-se. Alteram-se as sensações e as noções 

de próximo e distante, lento e rápido, instantâneo e ubíquo, passado e presente, atual e 

remoto, visível e invisível, singular e universal. Está em curso a gênese de uma nova 

totalidade histórico-social, abarcando a geografia, a ecologia e a demografia, assim 

como a economia, a política e a cultura. As religiões universais, tais como o budismo, o 

taoísmo, o cristianismo e o islamismo, tornam-se universais também como realidades 

histórico-culturais. O imaginário de indivíduos e coletividades, em todo o mundo, passa 

a ser influenciado, muitas vezes decisivamente, pela mídia mundial, uma espécie de" 

príncipe eletrônico", do qual nem Maquiavel nem Gramsci suspeitaram. É assim que os 

indivíduos e as coletividades, compreendendo povos, tribos, nações e nacionalidades, 

ingressam na era do globalismo. Trata-se de um novo "ciclo" da história, no qual se 

envolvem uns e outros, em todo o mundo. Ao lado de conceitos tais como 

"mercantilismo", "colonialismo" e "imperialismo", além de "nacionalismo" e 

"tribalismo", o mundo moderno assiste à emergência do "globalismo", como nova e 

abrangente categoria histórica e lógica. O globalismo compreende relações, processos e 

estruturas de dominação e apropriação desenvolvendo-se em escala mundial. São 

relações, processos e estruturas polarizadas em termos de integração e acomodação, 

assim como de fragmentação e contradição, envolvendo sempre as condições e as 

possibilidades de soberania e hegemonia. Todas as realidades sociais, desde o indivíduo 

à coletividade, ou povo, tribo, nação e nacionalidade, assim como corporação 

transnacional, organização multilateral, partido político, sindicato, movimento social, 

corrente de opinião, organização religiosa, atividade intelectual e outras, passam a ser 

influenciadas pelos movimentos e pelas configurações do globalismo, e a influenciá-lo. 
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São articulações, integrações, tensões e contradições, envolvendo uns e outros, 

organizações e instituições, ou as mais diversas realidades sociais, de tal forma que o 

globalismo pode aparecer mais ou menos decisivamente no modo pelo qual se movem 

indivíduos e coletividades no novo mapa do mundo.   

Gilberto Freire(1998) explica a origem da sociedade brasileira entre a casa 

grande e a senzala e Da Matta(1984) explicita aspectos das relações  sócio-culturais 

entre a casa e a rua.  E hoje como explicar o mundo, as suas desigualdades sociais, a 

exclusão e as novas configurações sociais, políticas e econômicas a partir de todos os 

lugares e de lugar nenhum? As desigualdades existem  e  defendemos que é atribuição 

do estado acabar com elas a partir de investimentos e reivindicações tensionadas entre 

sociedade e estado. No entanto, como responder o desafio de suspender as 

desigualdades sociais quando estudos sobre a globalização apontam que as tesões  se 

colocam para além da relação sociedade e estado (IANINI,1997)? É, cada vez mais 

urgente, definir e interpretar o mundo, na atualidade, a partir do lugar da escola  de 

periferia situada entre fronteiras  ao mesmo tempo desterritorializadas.  

1.2 O projeto educativo 

Nesta etapa, é preciso estar atento à formação, aos desafios e às competências 

que um projeto pedagógico localizado/deslocado entre um território global  e local deve 

responder. Refletir sobre os modos de pensar e agir no mundo  definidos pelos sujeitos 

da escola, de que se ocupam os diferentes componentes curriculares das áreas do 

conhecimento face as novas configurações sociais,  a função social de   uma escola de 

periferia ,atravessada pelos processos de globalização, implícitos nas diretrizes 

curriculares implicadas com a produção do saber produtivo,  assume junto aos jovens 

educandos de classes populares,  as fronteiras que também estão colocadas no projeto 

pedagógico  e quais aquelas que o próprio projeto pedagógico coloca na escolarização 

de jovens populares são abordagens relevantes na atualidade. Quais as implicações 

atuais trazidas à escolarização de jovens populares face ao itinerário de propostas 

pedagógicas que foram  cúmplices da formação de uma  classe dirigente reprodutora das 

desigualdades sociais a partir  das ideologias  liberais, quais são as implicações  que um 

projeto educativo  assentado  outrora  em práticas e ideologias contra-hegemônicas  

responde nesta etapa, qual é o projeto educacional que precisamos adotar neste  

território que desliza entre   o global/local e o local/global, como enfrentar o debate das 
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questões sociais, face ao deslocamento de uma periferia local para uma periferia global,  

no lugar do projeto pedagógico  de uma escola de periferia, qual é  o lugar da 

pedagogia,  desenvolvida na periferia, na  trama  sociedade, democracia e  cidadania 

globalizadas são questões que devem sustentar o debate do  compromisso profissional  

frente  à novas configurações sociais. Embora saibamos que as culturas transgridem as 

fronteiras (Hall,2003), o desafio nosso   reside em saber  quais, onde e como as práticas 

pedagógicas  de uma escola de periferia podem  ser  originadas  abordando reflexões e 

conhecimentos  que defendemos como necessários  nos dias atuais para que  os jovens , 

assentados em uma cartografia demarcada pelas reduzidas  presença do estado, de 

acesso e permanência em projetos sócio-educativos includentes e de oportunidades de 

escaparem de um script  de invenção da sobrevivência para avançar em um projeto de 

vida mais autêntico e inclusivo?  Como o processo de escolarização contribuí para que 

os jovens de periferia  possam fortalecer reflexões sobre  as desigualdades sociais e 

investir em superá-las?  

O projeto de escolarização de jovens populares deve responder aos desafios que 

os processos de globalização assumem nas múltiplas dimensões da dinâmica social. O 

lugar que a globalização reserva ao projeto educativo e qual o lugar que o projeto 

educativo  reserva à globalização  é uma compreensão relevante. 

Já nos  diziam  os versos  navegar é preciso, viver não é preciso.E, agora, quais 

são os sentidos de vida que podemos inventar diante de uma conjuntura de políticas que 

reedita que viver continua não sendo preciso quando o sujeito não se  revela um ser 

produtivo capaz de agregar mais valor aos bens e serviços que a lógica capitalista 

requer, mas que explorar é preciso,cada vez mais, como  produção  de  uma existência 

que desterritorializa culturas e grupos  produzindo como novos sentidos um único 

modelo de estar no  mundo e com o mundo:  a lógica da existência produtiva retirando e 

apagando dos sujeitos memórias e quaisquer outras pistas de pensar e  estar no mundo 

diante da  opressão das memórias que os processos de globalização assumem. 

A expropriação das memórias é uma das maiores violências que se abate sobre 

os sujeitos que são retirados do lugar de lembrar, sobre as lembranças que são retiradas 

do lugar dos sujeitos;digas do que não consegues lembrar que direis o quanto foste 

oprimido (PROUST,1983). 
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1.3 Globalização, memória e cultura 

As lutas por novas rotas e tratados, face à globalização atual, exigem  

desterritorializar sujeitos e práticas, ideologias e estatutos, culturas e vínculos, 

regulamentos e desregulamentos e  inauguram novos paradigmas aos homens e às suas 

ações, às etnias, às gerações e aos gêneros, aos modos de pensar e convencionar, às 

criaturas e criações. 

Face a esta dinâmica, devemos interrogar não o lugar  das tradições e do que 

fizeram de nós, mas no lugar onde estamos o que fizemos de nossas tradições 

ontológicas e de nossas memórias  histórico-sociais. Como o processo de escolarização 

de jovens de periferia urbana tem respondido o sentido de educar é uma demanda de 

reflexão atual. A escola deve tematizar sobre a existência de um humanidade 

desterritorializada, tem de contribuir  para que os seus educandos, jovens de periferia, 

possam fortalecer os seus olhares sobre estes fenômenos, exercendo uma postura critica. 

Não pode a escola somente investir na defesa e na adesão de  um projeto  de sociedade 

sintonizado com estas novas configurações sociais que os processos de globalização 

definem; é preciso colaborar para uma reflexão mais pontual sobre os sentidos da 

existência assumindo o seu lugar de fomento de pensar, criticar, intervir em desvelar o 

mundo, suas configurações e perspectivas. 

No plano sócio-cultural, a globalização acena com a possibilidade de uma 

cidadania ampliada via as possibilidades de um intercâmbio sócio-cultural para além 

das fronteiras e territórios. Pessoas, grupos e culturas entram em contato direto, 

confrontam diferenças, assumem valores e práticas, estabelece-se uma relação de 

reciprocidade entre as diferenças, as linguagens culturais, as etnias, as gerações e os 

gêneros anunciando um movimento cidadão face as novas articulações produzidas pelas 

novas redes de relacionamento, tolerâncias , parcerias, definindo um novo território: o 

das relações interculturais. Mas o que podemos compreender por uma cidadania 

ampliada e universal face aos processos de exclusão social em que estão assentadas a 

maior parte da população mundial.  

As novas relações interculturais estabelecidas demandam uma agenda para 

revisitar tratados, convenções, constituições, códigos civis, tributários, as próprias 

políticas  e funções dos estados, editam códigos de institucionalização de gerações, 
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desregulamentam estatutos  legais construídos historicamente e , entre outras ações, 

ainda na dimensão sócio-cultural, produz novos saberes e a necessidade de uma 

educação para conviver na cultura global; assim como editam diretrizes e estatutos para 

que os sujeitos possam, neste novo estágio civilizatório,  transitar entre um mundo 

desterritorializado e sem fronteiras. 

A partir da década de 90, vamos reunindo informações sobre como as nações 

passam  a revisitar os seus  sistemas e projetos educativos à luz das novas configurações 

sociais definidas  pelos processos de globalização que inscrevem novos modos de 

pensar e estar no mundo. 

Benjamin (1993) e Hobsbawm (1995) defendem  que  na memória  social  

repousam  promessas que precisam ser lembradas face às dinâmicas que o processo 

civilizatório assumem.Para Benjamin(1983)a tarefa critica materialista será justamente 

revelar esses possíveis esquecimentos, mostrando que o passado comportava outras 

possibilidades de escolha, de futuros além do que se concretizou,ou seja, resgatar do 

esquecimento aquilo  que teria podido fazer a nossa história uma outra história, 

retirando do silêncio um passado que a história oficial não conta..A destruição do 

passado, isto é, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência  pessoal a das 

gerações do passado é um dos fenômenos mais característicos do final do século XX. 

Para Hobsbawn (1995) quase todos os jovens  contemporâneos crescem numa espécie 

de presente continuo sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em 

que vivem. 

Mas as promessas repousadas nas memórias dão conta de  responderem  aos 

desafios que os processos de globalização nos apresentam junto ao mundo, aos sujeitos, 

às instituições e aos seus estatutos e diretrizes? 

Os processos de globalização apontam para um fenômeno multifacetado com 

dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas, jurídicas, trabalhistas e 

educativas que traduzem o ápice do processo de internacionalização do mundo 

capitalista assentado no estado da técnica e da política. No final do século XX, face aos 

avanços da ciência que produziu um sistema tecnológico assentado nas técnicas de 

informação e das políticas definidoras de um mercado dito global, nos deparamos com a 

arquitetura da globalização onde, pela primeira vez na história da humanidade, um 
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conjunto de técnicas e de políticas envolve o planeta transpondo fronteiras e 

reorganizando o espaço-tempo e as relações a partir de uma dinâmica que parece 

combinar  a universalização e a eliminação de fronteiras nacionais, por um lado, o 

particularismo, a diversidade local, a identidade étnica e o regresso ao comunitarismo, 

por outro (SOUZA SANTOS,2002 e  SANTOS,2003). 

Assim, como interage de modo mais diversificado com outras transformações no 

sistema mundial que lhes são concomitantes, tais  como o aumento das desigualdades 

sociais entre países ricos e pobres, a catástrofe ambiental, os conflitos de etnias, a 

migração internacional, a falência dos estados e a emergência  de outros,  a proliferação 

de guerras civis, a organização da crise globalmente, a democracia formal. Ainda a 

desregulamentação do mundo do trabalho e de suas relações, o desemprego invade 

todas as classes sociais, a própria idéia  de sistemas de classes sociais  é revisitada a 

partir da geração de uma classe capitalista transnacional a surgir onde as desigualdades 

sociais ficam desterritorializadas   porque serão reproduzidas no globo, ou seja, em todo 

lugar e ao mesmo tempo em lugar nenhum. O novo estado mínimo é configurado para 

legitimar esta nova arquitetura,privatiza-se serviços sociais,  enxuga-se as políticas 

publicas, os países periféricos e semiperiféricos são os mais vulneráveis, a distribuição 

da riqueza mundial se agrava, ¼ da população mundial vive na pobreza absoluta, os 

países mais pobres reúnem 90% de doenças que ocorrem no mundo e não dispõem  de 

10% de recursos globais para investir na saúde, 1/5 da população mundial não tem 

acesso a serviços  modernos, metade da população mundial não tem acesso  a 

medicamentos básicos (SOUZA SANTOS, 2002). 

No que diz respeito à cultura, a idéia de uma cultura global tem sido um dos 

principais projetos da modernidade e acredita-se que os fluxos transfronteiriços de bens, 

capital, trabalho, pessoais idéias  e informações  originou convergências , isomorfismos 

e hibridizações entre as diferentes culturas nacionais, sejam os estilos da arquitetura, de 

moda, de hábitos  alimentares ou consumo cultural de massas. (SOUZA SANTOS, 

2002). 

Na verdade, não há como negar que a globalização exerce um impacto  uniforme 

em todas as regiões do mundo e em todos os setores, serviços e atividades; assim como 

reconhecemos que este mesmo processo não tem respondido à suspensão das 

desigualdades sociais mesmo com o avanço do progresso das ciências , das tecnologias 
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e das articulações que a ação política tem assumido em territórios transnacionais e que 

não podemos deixar de defender a exigência de um projeto educativo  atravessado  pelas 

discussões das novas configurações sociais com as quais a juventude e as suas famílias 

se deparam neste mundo  globalizado. Em cada parte onde surge uma nova frente de 

trabalho, originada pelas instalações das empresas  transnacionais,  assenta-se um reduto 

da classe trabalhadora com os seus jovens; todos com expectativas serviçais  orientando 

o projeto de vida, isto é, de sobrevivência.  Mas, como observa Forrester (1997),o pior 

não é quando estas organizações chegam. Os dilemas e as tramas da exclusão são  mais 

profundamente evidenciados  quando as organizações abandonam estas regiões, estas 

pessoas, estas gerações, estas etnias  partindo  para “novas colonizações” em outros 

territórios. 

Comentando sobre globalização, natureza e ecologia, Santos(2000) observa que 

uma parcela da atividade intelectual, na atualidade, é comandada a partir de centros de 

poder por meio de fóruns instalados como seminários internacionais, prêmios 

oferecidos, viagens, publicações, onde as temáticas são politicamente articuladas e 

inauguram uma agenda de pensamento único. 

Se a globalização desterritorializa  e territorializa geograficamente, isto é, o 

lugar ocupado como defende Santos (2000), face aos interesses próprios  porque a 

mesma não pode exercer seu poder diante das pessoas e instituições  que ocupam 

lugares e, sobretudo, aqueles definidos como periféricos, à margem e sentenciados à 

classe popular e operária sempre serviçal à urbanidade, dos serviços que a cidade 

oferece a poucos e nega a muitos como ,cotidianamente, jovens e familiares populares  

vivenciam face ao deslocamento entre o  mundo que habitam e o que servem. 

1.4  Juventude e contexto social 

Entender a juventude como um conceito cultural e histórico implica em  

contextualizar a sua visibilidade como categoria social na sociedade  não apenas 

procurando compreender  os diversos processos  de construção de sua identidade, porém  

exige situá-la  no contexto social   aproximando o estudo deste grupo  etário às relações 

que perpassam a sua condição. Pais (1993)  observa que a própria sociologia da 

juventude é escorregadia ao apontar duas tendências onde numa delas a juventude é 

tomada como um conjunto social cujo principal atributo é o de ser constituído por 
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indivíduos pertencentes a uma  dada fase de vida, prevalecendo aspectos mais 

uniformes e homogêneos  que caracterizam essa fase de vida – aspectos que fariam 

parte de uma cultura juvenil especifica, portanto, de uma geração definida em termos 

etários e em outra tendência a juventude é tomada como um conjunto social 

necessariamente diversificado, perfilando-se diferentes culturas juvenis em função de 

diferentes pertenças de classe, de situações econômicas, de  parcelas de poder, de 

oportunidades; ou seja, neste sentido a juventude é tomada como um conjunto social 

onde o principal atributo é o de ser constituído por jovens em diferentes situações 

sociais.  

No cenário nacional, segundo dados do Dieese, os jovens compõem  46% dos 

desempregados no país e  18% do segmento entre 15 e 17 anos estão fora da escola 

elevando a taxa de evasão no período de 2003-2005. O Censo Escolar e a avaliação do 

rendimento do ensino promovidos pelo MEC apontam que evasão e repetência crescem 

no Ensino Médio e que o desempenho dos alunos da 4ª série e concluintes  da 8ª série 

no território brasileiro são sofríveis; assim como os dados explicitados no relatório do 

estudo do Banco Mundial sobre educação
1
. 

Assim, de acordo com o relatório do Banco Mundial, os países em 

desenvolvimento precisam investir em seus jovens promovendo educação, saúde e 

desenvolvendo  habilidades essenciais  à inclusão frente ao universo de 1,3 bilhões de 

pessoas de 12 a 24 anos no mundo. Deste universo 140 milhões de jovens estão na 

América Latina, sendo que no Brasil 14% estão na faixa dos 10% mais pobres da 

população, são analfabetos e apenas 4% estão na economia formal. Conforme relatório 

da ONU a América Latina é a região mais lenta na meta de reduzir a pobreza extrema  

onde milhões de pessoas continuam sem acesso ao consumo de água potável e à escola
2
. 

O Conselho Nacional da Juventude e o Movimento Quero Mais Brasil sinalizam 

para a necessidade de definir  políticas publicas e articulação da sociedade civil para 

melhoria da qualidade de ensino para jovens; assim como movimentos mundiais  

debatem a educação de jovens como uma das metas do milênio. Mas qual é a concepção 

                                                 

1 Revista Exame.Editoria Economia,29/09/06 e Folha de São Paulo.Cotidiano,01/10/2006. 
2 Folha de São Paulo e Jornal do Brasil, julho de 2006. 



 

Página | 16 

de educação juvenil que recomendam? Como a escola em seu projeto pedagógico 

responde aos desafios de  uma educação includente para a juventude popular neste 

cenário?  

Acrescentamos ainda que, de acordo com o relatório da Rede de Informações 

Tecnológica Latino-Americana (Ritla)
3
, quase 7 milhões  de jovens de 15 a 24 anos 

foram  apontados como ociosos na sociedade considerando que  não estudavam e nem 

trabalhavam; grupo composto basicamente pelos jovens mais pobres e assentados em 

redutos populares e periféricos ao urbano e que o Índice de Desenvolvimento Juvenil 

(IDJ), formado por seis indicadores referentes à população de 15 a 24 anos, divididos 

em três áreas compostas por educação, saúde e renda, explicita o quando o 

desenvolvimento juvenil é insatisfatório no país mesmo diante das políticas de 

atendimento e da institucionalização da juventude  promovidas pelo governo. 

A educação é avaliada a partir da taxa de analfabetismo juvenil, percentual de 

jovens que integram a educação básica ou superior e a qualidade do ensino. Neste 

quesito educação identificamos 2,4% de jovens analfabetos, 46,9 estudam, sendo  

33,1% no ensino médio  ou superior e que o desempenho caiu 3,6% no componente 

curricular de Língua Portuguesa e 11,3% em Matemática aos de 1995 e 2005 

considerando as notas médias do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino 

Médio na avaliação do  Saeb-MEC. 

Segundo os dados do IBGE ( 2002),  os jovens são um grupo etário muito 

numeroso no país. No Brasil há  aproximadamente 34,18  milhões de jovens na faixa de 

15 a 24 anos representando 20,13% da população. Este grupo etário  indica, para os 

governantes,formuladores de políticas públicas, lideranças, gestores e educadores,  que 

há uma exigência de atender  as demandas juvenis  com uma agenda social de 

atendimento, sobretudo quando temos 84% desta população inserida em sistemas 

públicos de educação  do país. A região Sudeste, onde o se insere o nosso estudo,  

apresenta 13, 74 milhões de jovens, onde cerca de 39,6% das pessoas têm  de 15 a 24 

anos e dos inseridos em atividades de trabalho 24, 6%  recebem  remuneração  até meio 

salário mínimo.  

                                                 

3 Fonte; Relatório de Desenvolvimento Juvenil, 2007. Julio J. Wouselfisz. Intituto Sangari e 

Ministério de Ciência e Tecnologia. Ritla. 
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No que diz respeito ao quesito saúde,localizamos 17.994 jovens assassinados, 

8.138 vitimas de trânsito e outros meios de transporte, 1652 suicídios praticados em 

2005, o equivalente a 75 óbitos por causas violentas para cada 100 mil jovens, 12.343 

mortes por doenças, problemas de saúde ou no parto, o equivalente a 33,3 óbitos  para 

cada 100 mil jovens. 

 A renda familiar por pessoa apresentou que cada jovem vivia em lares com 

renda média mensal de 1,22 salários mínimos. Deste modo, o  Índice de 

Desenvolvimento Juvenil no Brasil  corresponde a 0,535 ocupando o estado do Rio de 

Janeiro o  8º lugar com  o índice de 0,548 com as seguintes classificações  por categoria: 

analfabetismo-7º,qualidade de ensino-9º,% de jovens no Ensino Médio ou Superior – 

4º,mortalidade por violência- 27º,mortalidade por doença -20º e renda – 4º . 

1.5  A juventude como problema social 

A tematização da juventude, pela abordagem de problemática social, como 

observa Abramo (1997), é histórica, apresenta-se em ciclos definidos e torna-se objeto 

de atenção por representar uma ameaça de ruptura com a continuidade social, 

revelando-se ameaça para si própria ou para a sociedade.Seja por desvio dos jovens 

quanto a sua integração, por problemas localizados no própria indivíduo, seja por 

conflitos nas instituições, seja por movimentos juvenis que objetivam mudanças ou 

porque a geração juvenil ameace romper com a transmissão da herança cultural. 

Na América Latina, a juventude torna-se visível  somente a partir da década de 

60, com a crise do modelo econômico excludente que  atinge a maioria dos filhos das 

classes trabalhadoras. Entre as décadas de 60-70 a grande maioria da juventude 

brasileira não era visível. A condição juvenil era abordada a partir da análise do 

comportamento político  tendo a sua capacidade    desenvolver uma postura critica e 

transformadora  da sociedade. Assim, a condição juvenil identificada era aquela 

protagonizada pelos jovens filhos das classes médias  inseridos em  sistemas de ensino 

superior.Os estudos sobre a juventude popular tratavam de questões  relacionadas à 

marginalidade juvenil ou das relações  com o trabalho/emprego ( MARQUES, 1999). 

1.5.1 A problemática juvenil nos anos 50 
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Nos anos 50, o problema social dos jovens era a predisposição generalizada à 

transgressão e à delinqüência vistas como quase como uma manifestação natural 

inerente aos jovens definida como rebeldes sem causa, ou seja, nesta etapa assume uma 

dimensão social a idéia originada em século anterior sobre a juventude como uma vida 

turbulenta, difícil, perturbadora, que demandava cuidados especiais, levando a localizar 

a questão na formação de culturas juvenis antagônicas à sociedade adulta e indicar 

medidas educativas de controle para contenção da problemática. Posteriormente, há um 

entendimento de que o desconforto e agitação juvenil estavam circunscritos a 

significado das culturas juvenis como espaço de socialização diferenciado e de apenas 

uma etapa desviante da integração ao mundo adulto (ABRAMO,1997).  

1.5.2 A problemática juvenil nos anos 60 e 70 

A problemática juvenil nos anos 60 e 70 é reconhecida como sendo o de toda 

uma geração ameaçadora da ordem social nas dimensões política, cultural, mora, crítica 

da ordem e por implantar atos de busca por transformações como movimentos 

estudantis e de oposição aos regimes autoritários e a todas as formas de dominação. 

Assim, os jovens aparecem, para a sociedade,  com categoria portadora de mudança e 

geradora de medo pelo pânico por transformações profundas. No Brasil, esta etapa, a 

visibilidade alarga pelo engajamento dos jovens de classe média, ensino secundário e 

universitário na lutas contra o regime autoritário e pelos movimentos culturais que 

questionavam padrões morais, sexuais e de consumo e propriedade. As práticas juvenis 

foram reprimidas, perseguidas tanto pelo comportamento (uso de drogas, vestuário) 

quanto pelas idéias e ações políticas. Ainda, nesta época, após o refluxo dos 

movimentos juvenis, há uma (re)significação da juventude reconhecida de forma 

positiva como geração idealista, politizada, criativa, comprometida com as questões 

sociais, revolucionária e identificada com uma sociedade democrática e cidadã 

(ABRAMO,1997). 

1.5.3 A problemática juvenil nos anos 80 

A juventude, nos anos 80, aparece como patológica por ser opsota à oposta a da 

geração dos anos60. Assim, definida como individualista, consumista, conservadora e 

indiferente às questões sociais recusando-se a assumir o papel de inovação 
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cultural.Deste modo, a problemática é constatada pela incapacidade juvenil de alinhar-

se ao compromisso social, político e transformador (ABRAMO,1997). 

1.5.4 A problemática juvenil nos anos 90 

Nos anos 90, a visibilidade social dos jovens sofre um pouco de alteração em 

relação à geração passada e já não são mais a apatia ou a desmobilização que a definem. 

Surge, no cenário urbano, uma legião de jovens envolvida em diversos  tipos de ações, 

individuais e coletivas,como meninos de rua, as galeras e gangues, os jovens envolvidos 

em movimentos dark, funk, skatistas, cluber, etc. No entanto, as figuras juvenis mais em 

evidências são os jovens pobres que aparecem nas ruas, jovens em situação de risco, 

infratores, envolvidos com drogas e tráficos, jovens vitimizados e ameçadores da ordem 

social. A problemática assenta-se,nesta época, em atenção a comportamentos que levam 

a situações de desvio social e resultado da falência das instituições de socialização, de 

profunda cisão entre os integrados e os excluídos socialmente, ou seja, os jovens 

encarnam todos os dilemas e dificuldades com que a própria sociedade tem enfrentado 

(ABRAMO,1997) 

1.5.5 A problemática da juventude sem perspectivas  

Forrester (1997), observando a juventude inserida em bolsões de miséria,  

compreende que para estes jovens, destinados de antemão a esse problema, fundidos 

com ele, o desastre é sem saída e sem limites, nem mesmo ilusórios. Toda uma rede 

rigorosamente tecida, que já é quase uma tradição, lhes proíbe a aquisição  não só de 

meios legais de viver, mas também de qualquer razão homologada para fazê-lo. 

Marginais pela sua condição, geograficamente definidos antes mesmo de nascer, 

reprovados de imediato, eles são os “excluídos” por excelência.Virtuoses da exclusão! 

Por acaso eles não moram naqueles lugares concebidos para se transformar em guetos? 

Guetos de trabalhadores, antigamente. De sem-trabalho, de sem-projeto, hoje. Por acaso 

esse  endereço não indica uma daquelas no man’s land –que se mostram como tais,  

sobretudo em face de nosso critérios  sociais – consideradas “terras de ninguém” ou “ 

terras dos que não são homens”, ou mesmo de “não-homens”? Terrenos que parecem 

cientificamente criados para uma vida periclitante. Terrenos vagos, e quantos!Esses 

“jovens”, que não se limitarão a representar “os jovens”, mas que se tornarão adultos , 

que envelhecerão se suas vidas lhes proporcionar vida, terão que carregar, como todo 
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ser humano, o peso cada vez maior dos dias futuros. Mas um futuro vazio, no qual tudo 

o que a sociedade dispõe de positivo(ou que ela dá como tal) parece que foi 

sistematicamente suprimido de antemão.Que podem eles esperar do futuro?Como será a 

sua velhice, se chegarem até lá?É imediata e flagrante aqui a situação de injustiça e de 

desigualdade, sem que os interessados sejam os responsáveis, sem que eles próprios  se 

tenham colocado nessa situação. Seus limites já estavam fixados desde antes de nascer e 

os corolários desse nascimento eram previstos como rejeições, como exclusões mais ou 

menos tácitas, ligadas a tanta indiferença (FORRESTER,l997:57-58).  

A problemática juvenil, diante dos processos de globalização, apontam para 

atenção a questão dos jovens em situação de vulnerabilidade social, de excluídos e 

estigmatizados 

1.6 Juventude e panorama regional 

Sendo o Brasil um país de contrastes e desigualdades que se sobrepõem, é 

relevante destacar os jovens nas regiões brasileiras considerando que a juventude 

corresponde a cerca de 20,13% da população. 

1.6.1 A juventude do Norte 

A região Norte tem cerca de 8,25% dos jovens do país, o que corresponde a 

aproximadamente 2,86 milhões de pessoas de 15 a 25 anos caracterizando, deste modo, 

a região coma segunda maior taxa de jovens do país com a menor remuneração, ou seja, 

aqueles que ganham até, no máximo, meio salário mínimo e 23,19% dos jovens 15 a 19 

anos freqüentam   o ensino médio 

1.6.2  A juventude do Nordeste 

A região Nordeste possui 10,9 milhões de jovens,que correspondem a cerca de 

31,42% do total dos jovens brasileiros, apresenta a pior remuneração do todo o país com 

94,% ganhando até meio salário mínimo e tem indicadores de apenas 21,2% dos jovens 

de 15 a 19 anos matriculados no ensino médio sendo a taxa mais baixa do cenário 

nacional. 

1.6.3  A juventude do Sudeste 
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A região Sudeste reúne 14,74 milhões de jovens e cerca de 39,6% de pessoas 

têm de 15 a 24 anos e apresenta a menor proporção de jovens com remuneração até 

meio salário mínimo. A presença de jovens de 15 a 19 anos  no ensino médio tem uma 

taxa de 28,3% sendo a região com o maior número de jovens inseridos em projeto de  

escolarização. 

1.6.4 A juventude do Sul 

O Sul abriga 13,7%,isto é, 4, 75 milhões de jovens, 28,5% recebem até meio 

salário mínimo e a presença de jovens de 15 a 19 anos no sistema escolar do ensino 

médio corresponde 25,66%.  

1.6.5 A juventude do Centro-Oeste 

O Centro-Oeste tem 2,4 milhões de jovens representando 7,01% do total 

nacional, 32% recebem até meio salário mínimo e 25,64% dos jovens de 15 a 19 anos 

estão matriculados no ensino médio. 

2 Concluindo 

Uma reflexão interessada, comprometida e competente deve atravessar as 

políticas educacionais, assim como a problematização sobre concepções e diretrizes  de 

uma educação  que se quer  emancipadora e dialógica para  com os cenários que os 

processos de exclusão  editam entre os territórios e as novas fronteiras que são 

inauguradas junto as classes majoritárias mundiais  pelas ideologias  que anunciam um 

mundo para todos, porém não anunciam qual  é o lugar para as classes populares e dos 

seus filhos.  

 As contribuições de Fávero (l996), em estudo sobre as Constituições e a 

Educação, observam as lacunas que historicamente a escolarização da população 

brasileira apresenta pela ausência de um projeto social comprometido com políticas 

públicas de educação face aos educandos sem assistência do estado brasileiro. Ao longo 

dos itinerários inaugurados pelos períodos históricos que atravessamos  desde o Brasil 

Colônia, passando pelo Brasil Império até a Nova República ainda não conseguimos 

universalizar a educação básica, mesmo com o indicativo do governo de que 97% das 

crianças e jovens estão assistidos em sua escolarização, quando sabemos que entre o 

discurso  e a oferta temos ainda números elevados de educandos  que sofrem o fracasso 
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escolar datado, historicamente, com a demanda e com o acesso  da classe trabalhadora à 

escolarização.  

 Na escolarização de jovens das camadas populares sabemos que muitos projetos 

educativos incluem para certificar a exclusão e legitimar que o fracasso é do educando, 

pois mesmo com a edição da Constituição Cidadã de 1988, da   a Lei  9.394/96 de 

Diretrizes da Educação Nacional e o seu princípio de conferir autonomia e autoria às 

escolas para elaboração de seus projetos pedagógicos, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais com suas diretrizes de conteúdos contextualizados,dos  planos Nacional , 

Estaduais e Municipais de Educação, do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos 

projetos  e institucionalização de órgãos de fomento e promotores da cidadania  juvenil, 

ainda não  fomos capazes de  suspender  interdições  que não possibilitam que os jovens 

avancem em um projeto de escolarização. Sabemos que apenas 23% da população 

apresenta formação no Ensino Médio e a cada dia somos alertados sobre as taxas de 

elevação da evasão que a escolaridade neste nível  têm sinalizado. 

 O extrato social do fracasso do projeto de escolarização da classe popular, 

sobretudo em territórios marcados  pelas desigualdades socais, marca e define vidas 

pela exclusão, pela seletividade em uma sociedade  em que a maioria não cabe. 

Sujeitos e projetos de vida, a construção da vocação, o desenvolvimento de talentos, da 

onilateralidade  humana, de habilidades e competências, de ações criadoras e criativas, 

os sentido da afirmação da cidadania,  são encurralados em fronteiras de exploração, de 

exclusão e de sobrevivência, em territórios vulneráveis,  que retiram quaisquer 

possibilidades dos jovens das classes populares tornarem –se dirigentes. 

A cultura do silêncio precisa ser rompida por um projeto educativo endereçado a 

suspender o emudecimento daquelas vozes que estão encurraladas, assim  como  os seus 

projetos de existência, face a possibilidade de enxergar o mundo e nele intervir, realizar 

as próprias escolhas, serem autores do projeto de vida, organizar e transpor barreiras 

que se colocam entre a exclusão e a inclusão. Mas também sabemos que não é qualquer 

conhecimento, qualquer projeto de escolarização que sustenta uma dimensão educativa 

que conjugue os atos de ver, dialogar e agir face  às    tramas  das configurações de um  

mundo  orientado cada vez mais pela produção e pela concentração  de  riquezas. 
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ABSTRACT: The paper describes the research of an alternative to the introduction of 

networked computer in the school routine. The research fits into the field of “classrooms of 

the future” or “future learning spaces”. The problem that generated the research was the 

perception of a paradox between theories and practices of innovation of the fields of 

education and TIC. This reduces the issue of computerization school as installation of 

instructional labs or the assumption that students have the equipment, especially laptops. The 

Revoluti Room® was designed as a low-cost proposal to contribute to overcome this paradox 

and was conceived as a possibility for a “new class” where teachers and students interact, 

simultaneously, in the traditional (“real”, face-to-face) and the new one (“virtual”, on-line.). 

RESUMO: Este artigo descreve a pesquisa sobre uma alternativa de introdução da 

informática em rede no cotidiano escolar. A pesquisa se localiza no campo de “salas de aula 

do futuro” ou “futuro dos espaços de ensino”. O problema que gerou a pesquisa foi a 

percepção de um paradoxo entre as teorias e práticas de inovação nos campos de educação e 

da informatização. Isto reduz as questões da informatização escolar apenas à instalação de 

laboratórios de informática ou à presunção de que os estudantes possuem o equipamento, 
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especialmente os portáteis. A Sala Revoluti® foi projetada como uma alternativa de baixo 

custo para contribuir na superação desse paradoxo e foi concebida como uma possibilidade de 

uma “nova sala de aula” onde professores e estudantes interagem, simultaneamente, de modos 

tradicionais (“real”, face a face) e novos (“virtual”, on-line) 
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1- INTRODUÇÃO 

As questões da "escola moderna” e dos espaços "de ensino do futuro" são tão antigas 

quanto a própria reconstrução da educação em seu modelo escolar contemporâneo. Ao longo 

do tempo, o caráter utópico e prático desse debate orientou a intervenção de diversos 

professores e alunos e indica o quanto a escola sempre foi necessária e, ao mesmo tempo, 

insatisfatória para os diversos habitantes de seus espaços. Nós consideramos desnecessário 

apresentar a análise de todos - e mesmo dos principais - movimentos de conservação e de 

transformação pedagógica que se fazem presentes na história da educação, bem como dos 

diversos estudos que apontam as escolas, as salas de aula e o ensinar e aprender no Brasil 

como os mais tradicionais possíveis. No entanto, há uma transformação do tecido social 

contemporâneo que coloca os rumos da escola em questão, para além das formas pelas quais 

têm sido analisada e criticada, no Brasil e outros países. Trata-se da informatização 

progressiva do cotidiano que já excedeu a questão da posse dos equipamentos e da tendência 

que sugere que, em menos tempo do se imagina, o "direito à conexão" será uma questão 

social tão importante quanto, por exemplo, os direitos à água encanada, ao esgoto tratado e à 

energia elétrica. 

A pesquisa que desenvolvemos está inserida no campo de pesquisa a respeito dos 

espaços de ensinar e aprender do futuro (ou salas de aula do futuro) e foi realizada por meio 

de cooperação entre o Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação 

(UERJ / FEBF) e a Habto Design (empresa incubada pela UERJ / ESDI) resultando na Sala 

Revoluti
®

. O objetivo deste trabalho é apresentar as reflexões que levaram ao primeiro 

protótipo da sala e debater as primeiras experiências educacionais lá realizadas que resultaram 

em modificações no seu desenho e viabilizaram a instalação de novas salas na UERJ para 

realização de pesquisas sobre as alterações que ela sugere nas práticas de ensinar e de 

aprender em contexto de cultura digital.  

A situação-problema que gerou nossa pesquisa foi a percepção da existência um 

paradoxo sutil, nos atuais modelos de informatização escolar, entre as teorias e práticas de 

inovação que pertencem às áreas da Educação e da Informática em Rede. Os estudos 

pedagógicos indicam que a aprendizagem descentralizada, feita em colaboração, e os modelos 

de aula interativa levam a processos mais agradáveis e a resultados mais eficientes do ensino e 

aprendizagem. Por seu lado, o desenvolvimento da computação (e em especial da conexão em 
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rede) é uma área que também investe e obtém formas descentralizadas e colaborativas de 

interação. 

Desde o surgimento do computador pessoal nos anos 70, passando pela consolidação 

da Internet como mídia, houve uma grande mudança na forma de aquisição e 

compartilhamento de informações. A Educação sempre foi considerada uma das áreas que 

mais seria afetada por essas mudanças. De certa forma ela já foi. Mas talvez por causa do 

elevado custo destes equipamentos quando surgiram e devido ao seu rápido desenvolvimento 

(que não pode mais ser concebido como "obsolescência planejada"), mesmo os sistemas 

nacionais de educação caracterizados por oferecerem equipamentos suplementares para as 

escolas (livros, transporte e alimentação, principalmente) ainda não incluem em seus 

orçamentos os custos de informatização nas escolas e para todos os alunos (as pesquisas sobre 

o notebook XO da OLPC
1
 são uma das raras exceções). 

No entanto, o computador e a Internet, embora já apóiem o ensino e a aprendizagem, 

do ponto de vista do seu uso individual, quando introduzidos nas salas de aula operam em 

uma sutil contradição com os avanços pedagógicos para a descentralização do processo de 

ensino e aprendizagem (como pode ser visto na Fig. 1).  

 

 
Figura 1 Modelo convencional de introdução  

de computadores na sala de aula (Fonte Anonimo) 

                                                 

1 One Laptop per Child/Um Laptop por Criança. Fundada popelo Professor Nicholas Negroponte (MIT) 

que criou o XO, um laptop de baixo custo, para fins educacionais. A propriedade do XO é concebida como um 

direito fundamental das crianças do ensino fundamental. É o programa mais desenvolvido de informatização 

escolar, principalmente nos países em desenvolvimento [18]. Na América Latina a maior experiência em curso 

da introdução do OLPC em um sistema nacional é o Plano Ceibal no Uruguai [19]. 
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Mesmo alguns modelos avançados de salas de aula informatizadas mantêm os 

“quadros-negros” (agora smartboards) como instrumentos na mediação professor-aluno
2
 e 

restabelecem a centralidade do professor e do trabalho individual dos alunos quando os atuais 

equipamentos permitem superá-los. Nós consideramos que este paradoxo gera uma 

subutilização do potencial destes equipamentos. Informática e Internet são utilizadas como 

equipamento para uso individual dos professores e dos alunos fora da escola ou utilizados 

eventualmente em laboratórios de informática escolar, mas não se configuram como suporte 

para a introdução do “novo mundo” como leitura imprescindível da “nova escola”. Um dos 

resultados desta subutilização é que se torna cada vez maior a distância entre os desejos do 

que "a sala de aula deveria ser" e a realidade do que ela "continua sendo". Em especial no que 

toca ao fato de, em todos os países, os jovens estudantes de todas as faixas de renda chegarem 

às escolas com maior potencial para a conexão de seus professores. 

Aqui lidamos com duas diferentes perspectivas sobre as tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) no mundo contemporâneo: a convencional, que as considera como 

apenas "alguns equipamentos novos que podem facilitar as nossas tarefas normais"; e a 

utópica que afirma que "não há uma rede de computadores, mas uma rede de pessoas que 

usam computadores". O risco da primeira perspectiva é que a introdução "do futuro na escola" 

pode ser orientada/deformada pelas "forças inerciais do passado". Isso não é um problema 

sério se a preocupação for apenas elevar as médias dos alunos nos exames padronizados, pois 

isso acontece de forma quase que natural devido o potencial desse equipamento, mesmo 

quando subutilizado. Mas em tempos marcados pela existência de jovens com habilidades 

pessoais nas chamadas TICs maiores que as de seus professores e as de seus outros colegas, a 

perspectiva convencional pode adicionar novas fontes de desigualdade às já presentes no 

tecido social contemporâneo. Nossa pesquisa está alinhada com a segunda perspectiva, o que 

nos levou a trabalhar mais no campo dos debates conceituais sobre os usos utópicos das TICs 

                                                 

2 Às vezes, como na fig. 1, às vezes com mesas-redondas como no TEAL do MIT [20]. Outros 

exemplos podem ser vistos no Prêmio 2010 da Fundação para as Sala de Aula do Futuro [21]. Apesar do sucesso 

educativo de todas as iniciativas neste campo, a nossa visão é que elas consistem mais no resultado desta 

sobreposição de novos equipamentos como aceleradores de práticas convencionais de ensino e aprendizagem - o 

objetivo de grande parte do debate sobre a educação desde o século XIX - do que o uso das TIC como ponto de 

partida para a reconfiguração dessas práticas, a nossa meta utópica. 
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no ensino do que desenvolver uma pesquisa mais precisa sobre o estado da arte da 

informatização escolar.  

Há dois conceitos na área da Internet que podem ser usados como metáfora para 

descrever e superar de uma forma mais apropriada esse paradoxo: o download e o upload. A 

interatividade inicial da Internet acompanhou a pré-existente e se concentrou na ampliação da 

"capacidade de download". As inovações que possibilitaram, entre outras coisas, a conexão 

por meio de banda larga apresentam uma nova perspectiva da interatividade, a por meio de 

"upload". Isto nos levou a entender as perspectivas de inovação pedagógica (notadamente no 

século XX) como severas críticas aos modelos de “educação por meio de download” e 

almejando a "educação por meio de upload". Isto implica processos educativos em que os 

alunos não são mais meros receptores passivos do conteúdo fornecido por seus professores, 

mas assumem a posição de produtores de seus conhecimentos. No entanto, os atuais processos 

de informatização das escolas seguem as formas convencionais de ensino e os novos 

equipamentos operam em benefício da "educação por download" (ou ensino por "entrega" – 

by delivery -, como em Long e Ehrmann [1], ou "educação bancária", como em Paulo 

Freire[2]), em tempos em que as demandas dos jovens usuários estão concentradas nos 

processos de "interação por upload", que já exercitam fora do ambiente escolar. 

Partimos da consideração que tanto a atual arquitetura dos ambientes escolares quanto 

os móveis para salas de aula (especialmente nos países emergentes) permaneceram sem 

grandes mudanças e ainda seguem a estrutura utilizada desde a Idade Média, com alunos 

enfileirados e os professores em frente, como uma figura centralizada do conhecimento. 

Assumimos que o ambiente da sala de aula permaneceu inalterado exatamente devido à sua 

arquitetura favorecedora de educação por download. Portanto, para acompanhar a dinâmica 

existente "no mundo da informática", ele precisava ser reorganizado para que o pleno uso 

desses novos recursos fosse possível. Esta reorganização parecia complexa, porque exigia 

resolver as contradições físicas que impedem o diálogo positivo entre os novos modelos de 

ensino e os modelos mais recentes da "informática em rede". Não há nada de novo em levar 

em consideração a necessidade (e os problemas) do professor deixar de ser a única fonte de 

conhecimento e começar a funcionar como um guia, estimulando a alunos na busca e análise 

das informações disponíveis na maioria dos tipos diferentes de meios de comunicação. O 

problema é como, nos espaços escolares atuais, os estudantes com o apoio das TICs passariam 

de meros espectadores passivos a solucionadores de problemas práticos, capazes de pesquisar, 

criticar e debater temas relacionados com o conteúdo educativo. As principais tendências tem 
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sido resolver esse problema por meio de laboratórios de informática para uso eventual ou 

como apoio às aulas convencionais ou por meio de laptops, equipamentos mais elegantes do 

que os desktops, mas que ainda assim introduzem uma maior quantidade de cabos e de riscos 

na sala de aula. 

Nossa investigação teve como eixo o desenvolvimento de material escolar que, com 

baixos custos de instalação e manutenção, conjugasse os dois potenciais de inovação 

(pedagógico e de informática), permitindo que todas as aulas fossem realizadas, 

simultaneamente, nos ambientes interativos "real" (face-a-face) e "virtual" (on line), 

combinando em suas rotinas as possibilidades de fazer o download e upload. Este 

equipamento precisa ser de fácil utilização, bem como ser seguro para as pessoas e para os 

equipamentos. Para essas necessidades uma nova dinâmica em sala de aula parecia necessária. 

Nela, os alunos passariam a conviver com um mobiliário que facilitasse a tarefa de realizar 

atividades em grupo, enquanto ao professor seria permitido interagir mais e circular entre os 

alunos para acompanhar o desenvolvimento das atividades. 

Considerando o alto custo para modificar a estrutura geral das escolas e suas salas de 

aula, a nossa opção foi desenvolver um modelo que permitisse a inovação das práticas 

escolares, sem alterações na infra-estrutura das atuais escolas. O primeiro conceito 

desenvolvido visava resolver problema da introdução do computador/estação de trabalho sem 

que ele fosse obstáculo ao contato físico/visual entre professores e alunos e dos alunos entre si 

mesmos. Os produtos hoje disponíveis no mercado e até os protótipos e os conceitos em 

desenvolvimento no Brasil e no exterior repensam o sistema educacional de forma limitada, 

apesar das mudanças provocadas pelo computador. Ao manter a estrutura obsoleta das salas 

de aula existentes, os sistemas de informatização escolar não aproveitam benefícios ou 

vantagens que uso dessa ferramenta pode oferecer. Seus efeitos estão mais ligados ao fascínio 

a respeito das novas tecnologias, quando apresentadas as pessoas. A principal limitação que as 

formas atuais de informatização escolar ou educacional proporcionam é levar aos usuários 

(professores principalmente) a sua subutilização. Alguns defensores da informatização escolar 

respondem a essa questão acusando a escola de "tecnofobia" e os professores, por sua vez, 

reagem às iniciativas de inovação, com elevada, mas compreensível, demanda por uma 

qualificação prévia para usar os equipamentos. Isso explica como esse equipamento foi 
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introduzido nas escolas no Brasil. Se, de acordo com dados do MEC
3
, entre 2000 e 2006 o 

número de escolas da Educação Básica que tinham laboratórios de informática quase dobrou, 

são raros os relatos de casos em andamento que tratam do uso da informática no atendimento 

cotidiano da sala de aula. 

Nossos estudos buscaram, portanto, analisar as possíveis mudanças na infra-estrutura 

da escola que permitissem a introdução de redes de computadores em sala de aula. Revelaram 

ser necessário oferecer uma grande variedade de equipamentos para que professores e alunos 

pudessem desenvolver novas formas de ensinar e aprender. No entanto, somente em situações 

de sala de aula “real” a qualificação de professores e alunos pode ser desenvolvida. Sem esse 

sistema de disponibilização de equipamentos, o ensino informatizado continuará a ser uma 

utopia. Resolver esse problema contribuiria para impedir o aumento da distância que já existe 

entre os espaços de interação e de aprendizagem "fora da escola" e os realizados "dentro da 

escola". 

A pesquisa visou desenhar, construir e experimentar sistemas de mesas duplamente 

articuladas e informatizadas com características que garantissem a sua flexibilidade para o uso 

cotidiano da sala de aula. Chegamos ao modelo de “sala de aula do futuro” denominado Sala 

Revoluti
®

 - ou simplesmente Revoluti
®

 - cujo objetivo primordial é a superação dos 

obstáculos de infra-estrutura para a informatização da sala de aula, visando dinamizar os 

processos educativos e levando professores e alunos a produzirem suas próprias 

aprendizagens. Aqui apresentamos um debate sobre as inovações no ensino e nos processos 

pedagógicos que o sistema desenvolvido permite. Entre eles a questão de saber o quanto os 

programas educacionais existentes, concebidos principalmente para a aprendizagem 

individual, precisar ser substituídos por programas de aprendizagem interativa. Relatamos 

também o processo de construção do primeiro protótipo da sala e os resultados dos primeiros 

de testes educacionais realizados.  

Tendo em vista o debate sobre qual o papel que a tecnologia deve desempenhar na sala 

de aula a metodologia para projetar, construir e testar o nosso modelo sala de aula do futuro 

foi exercitada em várias frentes: o desenvolvimento de conceitos teóricos que ela deveria 

obedecer; a investigação sobre o que está sendo realizado nesta área no Brasil e em outros 

países; a pesquisa sobre mobiliário escolar e a construção de um protótipo de sala para a 

                                                 

3 INEP, MEC. Censo Escolar [22] 
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realização dos primeiros testes
4
. Isso implicou uma abordagem metodológica em três vias: a 

primeira, essencialmente teórica, onde descrevemos as nossas escolhas e os conceitos 

fundamentais; a segunda, um estudo comparativo com o objetivo de transformar os conceitos 

em protótipo e uma terceira em que esses conceitos foram testados com professores e alunos. 

2. QUESTÕES TEÓRICAS 

Em 1995, de Kerckhove [3] postulou o tecno-lag para descrever e evidenciar o 

fenômeno do espaço de tempo existente entre os primeiros contatos quês a sociedade teve 

com um aparelho de fax (1972) e sua disseminação (por volta de 1985), que aparentemente 

era inexplicável tendo em vista as vantagens do equipamento. Esse fenômeno não seria casual 

(já teria acontecido com a televisão) e o autor apresenta, para o caso do fax, uma explicação 

em duas partes. A primeira parte refere-se à infra-estrutura tecnológica existente no momento 

em que surgiu. Mesmo que os japoneses estivessem muito interessados em encontrar 

maneiras de transmitir os documentos redigidos em seu difícil sistema de escrita, os sistemas 

telefônicos internacionais não estavam preparados para suportar a nova carga de dados a 

serem transmitidos. Mas a segunda parte é a mais importante, porque "a melhor e mais útil 

tecnologia do mundo não pode impor-se a um público não preparado.” (p. 31). De Kerckhove, 

no entanto, adverte que a superação do tecno-lag, mas com manutenção do novo aparelho na 

esfera do consumo pode-se cair apenas na obsessão fetichista de sua posse. Entre a mera 

aquisição pelo poder da publicidade a respeito da inovação e a sua posse como padrão 

psicológico de identificação narcísica com "os novos brinquedos", ele prefere ler esta segunda 

fase, como decorrente da percepção de que os dispositivos são comprados, não porque se 

espera que cumpram todas as funções possíveis, mas nos livrar do sentimento de limitação e 

inadequação se não os possuirmos. 

O conceito de tecno-lag ajuda a explicar as razões da informatização escolar se limitar 

ao atual "cenário de laboratórios" e também aponta para o problema da "subutilização". As 

atividades com a mediação da tecnologia produzem um efeito "didático" (no processo de 

                                                 

4 Esta análise não diz respeito a estudos que lidavam com a informatização da prática escolar, em 

especial aquelas realizadas pelos professores em seus laboratórios de informática da escola. Apesar da 

importância pedagógica dessas iniciativas que estávamos interessados apenas em estudos que buscassem uma 

sala de aula informatizada. Também deixamos de fora alguns modelos de carteiras informatizadas que ainda 

estavam em fase de estudos iniciais, sem terem alcançado a fase de construção de uma sala de aula para testes. 
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aprendizagem) na esfera do consumo (download), mesmo quando o seu uso escolar é casual 

ou a sua utilização educacional é privada. Perdem-se assim os aspectos em que as TICs 

podem operar de modo a estimular os participantes a inovar, como por meio da sugestão de 

novos usos para antigos equipamentos e softwares. Em outras palavras, perde-se muito do 

potencial na esfera da produção, do upload. 

A abordagem de Blikstein e Zuffo [4] é similar à nossa percepção de que as TICs 

atuam mais por seu "efeito demonstração" (usar e ver como usar) do que por preparação 

prévia. Os autores têm como ponto de partida que "não basta introduzir tecnologias – é 

fundamental pensar em como elas são disponibilizadas, como seu uso pode efetivamente 

desafiar as estruturas existentes em vez de reforçá-las.". Eles sugerem um "exercício de 

imaginação" em que extraterrestres deixam na Idade Média, um grande carregamento de 

laptops e uma rede sem fio como a Internet. Com o feudo "cheio" de computadores, de forma 

rápida os poderes políticos decidiriam quem iria ter ou não ter acesso às máquinas e aos 

poderes religiosos caberia criar códigos de conduta que determinassem o que seriam as 

proibidas utilizações hereges. Eles alertam que esta situação seria similar ao que aconteceu 

nos espaços de tecnologia existentes nas escolas e sugerem três razões preponderantes para a 

isso: (a) a mentalidade dos tecnólogos acostumados a utilizar os regulamentos e proibições do 

ambiente corporativo; (b) a mentalidade de administradores escolares usando os regulamentos 

e proibições do ambiente escolar e (c) o modelo de fornecimento de equipamentos e 

tecnologia, onde escolas e os professores são meros consumidores de artefatos tecnológicos 

caros. E concluem que "Portanto, a forma de disponibilização e as mensagens ocultas no uso 

das novas tecnologias são tão importantes como a decisão de usá-las". Tal como no cenário de 

imaginação, o uso revolucionário das máquinas seria inventado em segredo. Nos dias de hoje 

tais equipamentos seriam utilizados de forma secreta e herética e fora das estritas regras de 

conduta e de comportamento das escolas
5
. 

A falta de sistemas que permitam a introdução da informática no cotidiano da escola 

produziu danos a quase toda iniciativas a esse respeito e conduziu a uma concepção 

equivocada que é a suposição de tecnofobia nas escolas especialmente entre os professores. 

                                                 

5 E essas formas heréticas não são mais mera previsão, já se constituem em realidade assustadora para 

alguns como pode ser evidenciado em recentes reportagens que tratavam do uso, por estudante que foi punida, 

das redes sociais como forma de socializar os resultados de exercícios escolares [23] ou da preocupação ds 

escolas em controlar os mais diversos uploads que os seus estudantes fazem relacionados com elas [24]. 
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Em outras palavras, consideramos necessário superar a defasagem tecnológica da infra-

estrutura de sala de aula para que pudéssemos abrir caminho para a superação dos problemas 

relacionados aos aspectos subjetivos. Tratava-se, portanto, de abrir caminho para a introdução 

da cultura digital como um todo nas escolas, para além da mera introdução de computadores. 

Um bom exemplo de como percepções incorretas sobre “os aparelhos” criam “obstáculos 

subjetivos” é a lei sancionada no Estado do Rio de Janeiro em abril de 2009 [5], que proibe a 

utilização de dispositivos eletrônicos na sala de aula, apesar de pesquisadores acadêmicos 

tendo sido já realizado sobre o uso como um gadget em sala de aula, como em Monteiro [6] 

ou sobre o seu impacto na reconfiguração das subjetividades jovens como em Lima [7]. 

Curiosamente, não há "novas tecnologias" mais disponíveis para toda a população do que os 

dispositivos móveis aos quais, logo após a promulgação da lei, se juntaram os tablets. Essa lei 

opera na direção oposta à "nossa época". Proibidos em sala de aula, os telefones e outros 

aparelhos serão hereticamente experimentados pelos alunos, especialmente se as novas infra-

estruturas não os incluírem como artefatos do cotidiano. 

3 – ESTUDOS COMPARATIVOS 

Sobre outros modelos brasileiros de introdução das TICs nas escolas uma pesquisa 

promissora é a da mesa Lap-Tup-Niquim [8], uma carteira escolar com tampo de vidro com 

uma tela em anexo. A parte superior pode ser inclinada para ser usada na posição horizontal, 

para escrita tradicional em cadernos e para a leitura de livros e outros materiais impressos ou 

na vertical para uso como tela do computador. Está em fase de testes e foram instalados em 

cinco salas de aula nas escolas municipais de Serrana, em São Paulo. Os resultados 

pedagógicos ainda não foram divulgados bem como não há relatos acadêmicos consolidados 

que informam sobre o seu progresso. Os principais pontos fortes do Lap Tup-Niquin são seu 

baixo custo, a possibilidade de uso como mesa tradicional ou como computador e o conjunto 

de pesquisas sobre arquitetura de hardware (tanto os de funcionamento básico quanto o 

desenvolvimento te tecnologias de touchscreen). O ponto frágil é o pequeno grau de mudança 

que fornece a estrutura da sala de aula, pois mantém a estrutura tradicional da sala de aula: o 

isolamento entre os estudantes, o afastamento do professor e a rigidez da estrutura da sala de 

aula . 

O modelo de carteira informatizada Opptiz [9] já é comercializado em larga escala. 

Foi desenvolvida pela empresa Oppitz Soluções Tecnológicas, que faz parte do Grupo 

Cequipel, uma das maiores empresas brasileiras de fabricação de móveis escolares. É   um 
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sistema convencional de mesas escolares com "thin client" integrado. Os principais pontos 

positivos descritos pela empresa são as vantagens de "thin client" como resistentes ao 

vandalismo e furto, o teclado resistente a impactos - construídos sobre a mesa – e os 

monitores protegidos por vidro inquebrável, com acesso bloqueado com cadeado e chave. A 

empresa relata que suas carteiras já foram instaladas em pelo menos 600 salas de aula em 

cidades de médio porte em vários estados do Brasil. No entanto, assim como a escrivaninha 

Lap-Tup-Niquim, a carteira Oppitz também mantém a estrutura da sala de aula fixada em sua 

forma tradicional. Não há relatos de pesquisa acadêmica sobre o impacto da sua utilização, 

para além do debate em curso sobre os necessários papeis que tecnologia deve desempenhar 

na sala de aula contemporânea. 

Sobre a questão do mobiliário escolar foram importantes para nossa pesquisa os 

estudos apresentados pelo Design Council da Grã-Bretanha. Principalmente por sua revisão 

da literatura estabelecer o perigo de 

"usar evidencias do passado para informar um futuro muito semelhante, quando o 

que é necessário é uma abordagem nova e novas soluções para que o projeto da 

escola reflita as necessidades em mudança da aprendizagem no século 21 da visão 

tradicional de ensino padronizado do tipo “cuspe e giz" em instituições de tamanho 

único6. 

Esta análise permitiu perceber que o paradoxo entre o desenvolvimento das idéias 

pedagógicas e o desenvolvimento do TICs é mais evidente nos sistemas educacionais 

extremamente conservadores (como o Brasil). Nos sistemas em que a atividade dos alunos 

como fonte de sua aprendizagem é feita em uma escala maior (nas quais as escolas de planta 

aberta não são mais utopia) [10], as TICs não entram em contradição da mesma forma, 

embora a sua introdução pareça apenas se dar mais como um novo recurso didático. 

Os debates promovidos pelo Design Council sobre novos ambientes e novos móveis 

para as escolas levaram a várias propostas. Há dois exemplos notáveis. A primeira foi a 

Campanha de Ambiente de Aprendizagem [11] (cujas fotografias mostram que o ambiente 

conservador não é característica apenas do Brasil) que propõe uma mesa com cadeira 

integrada com duas posições possíveis. A mesa tanto pode ser usada para tomar notas quanto 

como suporte de cadeira, para quando os alunos discutissem um tópico em grupo. O segundo 

                                                 

6 No original: “use evidence from the past to inform a very similar future, when what is needed is a new 

approach and new solutions for school design to reflect the changing needs of learning in the 21st century” and 

the “traditional view of ‘chalk and talk’ learning in standardized ‘one size fits all’ institutions [25]” 
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foram os estudos de Sean Mc Dougall sobre móveis para o futuro [12] que apresenta um 

assento integrado na mesa, mas a cadeira pode girar em torno da mesa permitindo que os 

alunos trabalhem entre si. Em ambos os casos a interação entre os alunos aumenta, mas não 

consideram a inclusão do computador no mobiliário, exceto para laptops. Portanto, essa nossa 

revisão de literatura sobre mobiliário escolar serviu para adicionar ao problema do "cenário de 

laboratórios" (tendência conservadora e insuficiente de informatização escolar) o "cenário de 

laptops" (tendência que mantém a informatização em seu caráter privado e potencialmente 

desigual). 

Os laptops resolvem a maioria dos obstáculos para a educação face-a-face (uma das 

nossas diretrizes de pesquisa) presentes no uso de desktops. O seu desenvolvimento os sugere 

como dispositivos portáteis cada vez menores e melhores. Mas por permitirem fácil 

adequação à atual arquitetura da sala de aula, nossa preocupação foi  o quanto eles poderiam 

ser apenas mais um dispositivo ou se poderiam também ser uma fonte de novas práticas de 

ensino e aprendizagem. Isso nos levou a uma nova premissa para o projeto do nosso novo 

ambiente. Nossa solução de sala de aula alternativa também deveria ser útil para laptops. A 

decisão final sobre o futuro da informatização das escolas (estações de trabalho ou 

dispositivos portáteis) não está em nossas mãos, mas na do desenvolvimento dessas 

tecnologias
7
. Mas a nossa proposta era investir, inclusive por razões econômicas próprias aos 

países em desenvolvimento, em um ambiente de sala de aula, cujas estações de trabalho 

fossem tão poderosas quanto fáceis de atualizar como uma questão prioritária para a 

introdução da cultura digital como forma de igualdade. Essa análise gerou vários dos 

fundamentos teóricos para a concepção e construção do protótipo Revoluti
®

 descritos mais 

adiante. 

5 – DESCRIÇÃO DO SISTEMA REVOLUTI
® 

A parte mais elementar da Revoluti® (Figura 2) é a sua estação de trabalho. Cada 

estação individual é composta por uma mesa giratória com o equipamento de informática 

                                                 

7 Um bom exemplo de como a pesquisa nesse campo modifica rapidamente os equipamentos é a 

existência de “futuristas” nos quadros da indústria de informática, como pode ser observado na reportagem do 

jornal eletrônico O Globo [ ] sobre a convergência da computação pessoal para os equipamentos de televisão 

[26]. Por outro lado, essa modificação sugere a necessidade de novas pesquisas sobre hardwares escolares, para 

além das conquistas consolidadas como o XO e dos novos produtos como os tablets. 
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integrado. A mesa está presa ao chão em um eixo de rotação deslocado em relação ao seu 

centro. A rotação permite a formação de grupos de duas, três, quatro ou seis estudantes, além 

da disposição em círculo, em forma de U e diversas outras possibilidades. Existem outras 

características da mesa que também contribuem para a sua melhor utilização e do 

funcionamento do da sala de aula
. 

Fig. 2 – Mesa-Unidade da Sala Revoluti® (Fonte: Habto Objetos)8 
 

Para aumentar a segurança dos usuários e dos equipamentos da sala, sua estrutura 

permite que os cabos de energia (e de Internet, na ausência de wireless) sejam instalados em 

seu interior, reduzindo o risco de acidentes. Para aumentar o conforto durante o uso, a cadeira 

tem ajuste de altura, e o monitor é mantido em uma posição rebaixada (além de regulagem de 

inclinação) de modo a tornar possível a interação física entre os seus usuários, pois não 

perdem o contato visual. Apesar da importância da mesa como elemento central, é a 

configuração das estações individuais na sala que incrementam a sua utilização. A distância 

entre cada mesa foi calculada de forma a garantir a maior quantidade de formações possíveis 

(Figura 3). 

                                                 

8 Essa figura corresponde à versão atual da mesa, criada após a análise do funcionamento da sala 

protótipo em que foi realizada a experiência didática descrita no presente texto. Já há quatro salas na UERJ em 

que essa nova versão está sendo testada e experimentada. 
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Fig. 3 – A Revoluti® proporciona uma rápida reconfiguração da sala de 

 aula de acordo com o que a atividade exigir (Fonte: Habto Objetos). 

 

O equipamento escolhido para a sala piloto Revoluti
®

 foi um modelo de "ultra thin 

client”. Esta escolha foi derivada da possibilidade do processamento de dados de todo 

ambiente ser executada por um servidor de alto desempenho. Entre as vantagens deste sistema 

está a falta de uma CPU para cada estação, com um ganho de espaço, redução da energia 

utilizada pelas máquinas, redução do calor gerado e, conseqüentemente, da energia necessária 

para refrigeração da sala. 

Essa opção também facilita a introdução upgrades, já que um dos principais problemas 

da informatização pública é exatamente a velocidade com que equipamentos e programas 

evoluem. Além disso, o servidor é estação de trabalho do professor. Este é um ponto 

importante, pois permite ao professor gerenciar o acesso à internet que é realizado pelos 

estudantes em suas estações. Mas as nossas experiências no protótipo revelaram desvantagens 

da nossa opção de hardware. O desempenho dos programas disponíveis em sessões com mais 

de vinte usuários online ficou abaixo das nossas necessidades, mesmo em processos de 

computação em nuvem. Embora existam servidores mais poderosos, sua viabilidade 

econômica depende de um número de salas em funcionamento e na mesma escola bem maior 

do que o as atuais possibilidades da pesquisa. Mas ainda assim os thin clients possuem uma 

capacidade de processamento de vídeos e outros programas que é deficitária. 

Como o sistema de mesas articuladas também permite a instalação de outros tipos de 

equipamentos, para continuar os nossos estudos (especialmente na etapa permitida pelo 

fomento recebido em 2009 para a instalação de mais quatro salas na UERJ
9
) substituímos os 

                                                 

9 Um projeto de pesquisa que reúne 27 professores da UERJ que estão desenvolvendo as teorias e 

práticas de ensino e aprendizagem em ambiente informatizado. Esta nova etapa da investigação começou em 

março de de 2011, quando essas novas salas de aula entraram em funcionamento e foi financiada pela FAPERJ - 
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thin clients por computadores do tipo "all-in-one”. Mas mesmo sendo mais versáteis isso nos 

devolveu os problemas do consumo de energia, de manutenção e de atualização, três sérios 

obstáculos para a informatização de escala de sistemas escolares. No presente momento a 

pesquisa está mais concentrada no desenvolvimento das formas de usar a sala do que o 

hardware, mas esta questão não foi abandonada, tendo em vista que nossas experiências 

revelaram que os atuais produtos no mercado são insatisfatórios como “computação pública”, 

pois sua arquitetura pressupõe tratamento privado, e não em escala, desses problemas. 

 

Fig. 4 - Alunos e professores trabalhando em um grupo "de seis de pessoas" 

 na Sala Revoluti® (foto de Carlos Alexandre Moraes)10 
 

6 – TESTE DOS MODELOS DIDÁTICOS 

Para analisar as primeiras experiências didáticas na sala protótipo, apresentamos aqui 

o estudo de caso de uma disciplina de Pós-Graduação (Mestrado Acadêmico) que foi 

realizada integralmente nesse novo ambiente. Os critérios de comparação das atividades 

desenvolvidas foram as treze exigências para os futuros espaços de aprendizagem 

apresentadas por Long e Ehrmann
11

. Embora desde março 2010 vários professores realizem 

                                                                                                                                                         

Fundação de Amparo à Pesquisa Carlos Chagas Filho. Agência do Estado do Rio de Janeiro para o 

financiamento de pesquisas que apoiou essa pesquisa em todas as suas fases [27]. 

10 Sala Protótipo inaugurada em agosto 2009, onde foi realizada a experiência descrita neste artigo. 

11 "permitir o uso da informática/conectividade básica, permitir que o aluno ou o professor possam 

descobrir, importar e exibir informações com facilidade, incluindo a de forte sustentação da capacidade de um 
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atividades na sala de protótipo (que também foi usada para reuniões de pesquisa) esta foi, 

desde o início, a escolhida para acompanhamento intensivo. Outros estudos com perspectivas 

mais amplas de análise (por exemplo, as comparações de resultados entre alunos em na nova 

sala de aula com aqueles os obtidos em salas convencionais) terão por objeto as experiências 

realizadas nas quatro novas salas que funcionam desde março de 2011
12

. 

7 – RESULTADOS 

A experiência aconteceu na sala protótipo durante o primeiro semestre de 2010 na 

disciplina de mestrado Dialética Negativa e da Educação. A partir do texto-base para leitura e 

análise, usamos um editor de textos interativo como ferramenta para o planejamento e 

realização das treze sessões do curso. Combinamos as seguintes regras de participação: (a) o 

planejamento das aulas seria digitado com letras na cor preto (b) as observações do professor 

(no planejamento e nas aulas) em vermelho, (c) os comentários dos alunos (em sala de aula ou 

em outro lugar) em letras azuis com nome e data, (d) os fragmentos de texto extraídos da 

bibliografia em preto e (e) liberdade para inclusão de links. 

Tabela I 

Curso “Dialética Negativa e Educação” 

Sessões 13 

 Estudantes Editores 12 

Convidados 6 

Acessos 4273 

                                                                                                                                                         

estudante em uma classe numerosa apontar  uma imagem ou imagens , enquanto explica, "compara e contrasta", 

ou faz uma pergunta; capacitar os participantes a ouvir e falar, permitir aos participantes verem uns aos outros 

rostos, permitem que os professores identifiquem os padrões de pensamento dos alunos, a fim de ajustar 

instrução; capacitar os participantes a revisão comunicação em sala de aula anterior; capacitar os alunos a 

falarem uns com os outros durante as sessões de aula; permitir a mudança de um formato de plenário para o 

trabalho em pequenos grupos; permitir a utilização de peritos externos; capacitar os alunos a usar um outro para 

recursos de aprendizagem; habilitar professores e alunos para usar a sala de aula com facilidade; capacitar os 

participantes a interagir de forma espontânea, que não através da atividade do curso e capacitar os participantes 

para armazenar materiais volumosos durante e entre as reuniões do curso ". [28]. 

12 O primeiro Seminário Interno da Pesquisa Modelos de Educação e de Comunica para as Salas de 

Aula do Futuro será realizado em 15/09/2011 com a participação de trinta e oito professores e estudantes com 

bolsa de pesquisa que já trabalham nas salas em funcionamento. 
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Planejamento do Professor (linhas) 543 

Participação dos Estudantes (linhas) 62 

Textos adicionados por Estudantes (linhas) 157 

Links adicionados pelo Professor  20 

Links adicionados por Estudantes  31 

 

A Tabela 1 descreve o número e a característica dos acessos. Em primeiro lugar, foi 

confirmada uma das perspectivas descritas por Long e Ehrmman a respeito da dificuldade de 

estabelecer o local exato onde a aprendizagem acontece. A participação dos alunos durante as 

sessões e em outros espaços foi intensa (casa, laboratórios de informática, cybercafés e 

outros). A quantidade de acessos, mesmo descontando os que ocorreram nas sessões (cerca de 

600) e no planejamento do professor (cerca de 300) foi grande. Como os alunos foram 

informados sobre os momentos em que o professor reservava para o planejando da sessão 

seguinte, houve seis pedidos de inclusão de assuntos para os quais ele deveria prestar mais 

atenção na próxima reunião. No planejamento da aula o professor também teve a 

oportunidade de verificar e comentar os registros dos alunos. Em uma sessão um dos 

estudantes participou a partir de um laboratório em outro Estado. Uma questão interessante 

envolve quase metade do número de ligações adicionadas pelos alunos, bem como linhas de 

texto. 

Embora o tema do seminário fosse o trabalho de Theodor Adorno, um dos alunos tinha 

mais familiaridade com os conceitos de Giles Deleuze e Felix Guattari pode estabelecer por 

meio de links e textos vários contrapontos teóricos. Em termos estritamente quantitativos e 

retirando da conta as intervenções para planejamento a participação dos alunos foi duas vezes 

maior do que a do professor. 

Os alunos foram informados sobre os momentos em que o professor reservava para o 

planejamento da sessão seguinte, aproveitando-se disto (e a partir de “outro lugar”) em seis 

ocasiões solicitaram a inclusão de assuntos para a próxima reunião. Ao  planejar  o professor 

também teve a oportunidade de verificar e comentar os registros dos alunos feitos durante as 

aula ou fora dela. Em uma sessão um dos estudantes participou a partir de um laboratório em 

outro Estado. Uma questão interessante envolve quase metade do número de links, bem como 

diversas das linhas de texto, adicionados pelos alunos. Embora o tema do seminário fosse o 

sobre o trabalho de Theodor Adorno, um dos alunos tinha mais familiaridade com os 

conceitos de Giles Deleuze e Felix Guattari pode estabelecer por meio de links e textos vários 

contrapontos teóricos. 
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Comparando os resultados dessa experiência com as treze demandas para as salas de 

aula do futuro concluímos que apenas em um (capacitar os participantes para armazenar 

materiais volumosos durante e entre as reuniões do curso) não foi possível na sala protótipo. 

Essa deficiência demonstrada nesse teste inicial foi outro fator que nos levou a abandonar, ao 

menos temporariamente, o uso de "ultra thin clients". Nas novas salas com modelos "All-in-

one " já é possível cumprir essa décima terceira demanda. 

Se a experiência aqui analisada foi com os alunos de Pós-Graduação, vale citar que na 

mesma época aconteceram também diversas experiências com alunos de Graduação e de 

Educação Básica. Mas todas eram mais similares ao funcionamento clássico das atividades 

em laboratório e nenhuma teve como objeto uma disciplina inteira realizada dentro do novo 

modelo de sala de aula. Mesmo assim, percebemos nessas atividades esporádicas uma 

presença maior da ação dos estudantes, seja como montagem e manutenção de blogs e outras 

atividades “em conexão” onde usos secretos e heréticos foram conduzidos pelos alunos. Isto 

significa que as novas regras de conduta e comportamento para o futuro de espaços de 

aprendizagem poderão ser escritas, ou não. Mas essa, bem como outras, decisões só poderão 

ocorrer quando acumularmos uma maior quantidade de experiências com disciplinas de 

Graduação e de aulas em turmas de Educação Básica realizadas de forma integral ocorrerem 

poderemos comparar o seu resultado com os excelentes que aconteceram nessa disciplina de 

Pós-Graduação. 

Figura 5 – Arranjo da Sala em grupo de quatro mesas (Fonte: Habto Objetos) 
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Se a experiência aqui analisada foi com os alunos de Pós-Graduação, vale citar que na 

mesma época aconteceram também diversas experiências com alunos de Graduação e de 

Educação Básica
13

. Mas todas eram mais similares ao funcionamento clássico das atividades 

em laboratório e nenhuma delas teve como objeto uma disciplina inteira realizada dentro do 

novo modelo de sala de aula. Mesmo assim, percebemos nessas atividades esporádicas uma 

presença maior da ação dos estudantes, seja como montagem e manutenção de blogs e outras 

atividades “em conexão” onde usos secretos e heréticos foram conduzidos pelos alunos. Isto 

significa que as novas regras de conduta e comportamento para o futuro de espaços de 

aprendizagem poderão ser escritas, ou não. Mas essa, bem como outras, decisões só poderão 

ocorrer quando acumularmos uma maior quantidade de experiências com disciplinas de 

Graduação e de aulas em turmas de Educação Básica realizadas de forma integral ocorrerem 

poderemos comparar o seu resultado com os excelentes que aconteceram nessa disciplina de 

Pós-Graduação. 

8 –  CONCLUSÕES 

Em vários momentos do estudo e desenvolvimento da Sala Revoluti
®

 nos detivemos 

em responder à questão da real necessidade de mobiliário novo para que a escola pudesse 

receber equipamentos de computação. Esta uma questão básica nos levou a perceber que 

apenas "uma carteira", por mais elegante que pudesse ser, seria insuficiente para resolver o 

paradoxo que nos levou à pesquisa: as inovações de computação que operam no sentido 

inverso da ativa inovações pedagógicas. Nossa solução foi investir em "mesas compondo um 

sistema articulado de mesas", que resultou no espaço de ensinar e aprender Revoluti
® 

que 

investe em um conceito de ambiente escolar onde todos os alunos e professores têm seus 

próprios equipamentos sem perder o contato físico. Assim, nossa proposta estabeleceu que as 

questões da informatização escolar estão relacionadas ao tema do desenvolvimento de 

informatização e de computadores públicos. Este conceito já é uma realidade, como 

laboratórios de informática, e é fonte de vários debates. Por exemplo, Hawkins e Oblinger 

                                                 

13 Um dos instrumentos para uso em sala de aula e para o acompanhamento das pesquisas realizadas 

sobre eles foi a uma rede social [29]. Esta rede serve para aulas-blogging-em-tempo-real, de relatórios e debate 

de experiências de alunos e professores, bem como é um depósito de notícias, textos teóricos e filmes sobre a 

Sala Revoluti® e assim por diante. 
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[13] sugerem que mesmo entre os alunos com altas habilidades na utilização das tecnologias 

de informação, nem todos têm computadores e uma quantidade considerável dos que os 

possuem não podem arcar com os custos dos programas e das atualizações de equipamentos. 

Por isso consideram a existência de laboratórios de informática pública nos campi de ensino 

superior como o principal item para a igualdade de oportunidades educativas, mesmo nos 

EUA. Para os autores, estes laboratórios são tão fundamentais como "ambientes de 

socialização" que deve-se apoiar a sua utilização fora dos horários das atividades educativas 

(herética, é claro).  

 

Figura 6 – Estudantes do Instituto de Aplicação (UERJ) desenvolvendo uma atividade na 

Sala (Foto Cláudia Barreiros) 

 

Outro exemplo é a recente que justifica a investigação sobre novos mobiliários para a 

sala de aula informatizada são os dados da pesquisa no Brasil [14] que informa a presença, em 

quatrocentas escolas de Ensino Fundamental e Médio, de equipamentos de informática em 

laboratórios e para administração, mas, mesmo a maioria delas sem recursos suficientes para o 

uso pedagógico, sem qualquer exemplo do uso da tecnologia para o ensino e a aprendizagem 

de um conteúdo específico. As principais razões apresentadas que explicam essa situação são 

o pequeno número de professores que usam a tecnologia em suas aulas (exceto as escolas que 

tem professores orientadores da Computação) e a falta de preparo dos professores para o uso 

da tecnologia. 

No entanto, se esses laboratórios estão em processo de disseminação, já começam a se 

evidenciar uma série de problemas e obstáculos sendo a principal uma forma insuficiente 

aplicação da computação no processo educativo. A pesquisa que resultou no quarto Revoluti
®
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originado a partir da perspectiva de aplicação dos "computadores públicos" conceito a ser 

utilizado na rotina de sala de aula. Nos exemplos citados neste artigo e nas nossas primeiras 

experiências encontramos justificativas para a pesquisa que realizamos, bem como os 

parâmetros para a sua continuação: 

 as inovações no campo da computação em rede ainda estão desigualmente 

distribuídas, mesmo nos países em desenvolvimento a categoria "exclusão 

digital" perdeu o seu valor absoluto [15], que continua de uma forma relativa, 

especialmente em termos da manutenção da interação por meio de download 

ou  de ensino “by delivery”; 

 as competências, habilidades, perspectivas e desejos dos alunos - incluindo os 

que não têm seu próprio PC - são mais desenvolvidas do que as habilidades de 

seus professores, que possuem menos tempo do que eles para manter contato 

com essas inovações. Essa distância tende a aumentar se as novas cultura nova 

e rotinas não estiverem presentes na sala de aula; 

 a qualificação dos professores em informática tende a ser ineficaz se as 

atividades forem eventuais. O desenvolvimento deste campo já ultrapassou o 

"plug and play" em relação ao nível do equipamento e também os programas 

são auto-explicativos. O desenvolvimento de habilidades para a sua utilização 

depende muito mais do contato diário do que em cursos preparatórios; 

 os modelos de informatização para as escolas precisam levar em consideração 

a redução dos custos de atualização de equipamentos e da geração de lixo 

tecnológico; 

 os programas educativos existentes são, em sua maioria, desenvolvidos para a 

aprendizagem individual, sendo necessária a pesquisa sobre programas de 

aprendizagem interativa, provavelmente baseados nas redes sociais, através de 

blogs e também salas de chat, que incluam a possibilidade de gravar a aula em 

áudio e vídeo para posterior acesso, além de lidar com temas complexos como 

a "alfabetização por mediação tecnológica" (superando o de lápis e papel) e da 

matemática por calculadoras virtuais. 

Estas cinco diretrizes estão sendo investigado na Sala Protótipo Revoluti
® 

e nas quatro 

alas novas instaladas na UERJ com o financiamento da FAPERJ. 
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Uma outra questão importante que nossas experiências de dois anos de uso da sala 

com thin clients, um ano de funcionamento de uma sala e um semestre de uso de outras duas 

salas com All-in-one nos revelaram a necessidade de continuar a pesquisa de hardware para 

resolver problemas de sua atualização. 

Embora tenhamos verificado a fácil adaptação de nossa sala para os equipamentos 

disponíveis no mercado (além do desenvolvimento do modelo para receber gabinetes de 

desktops) nossos estudos confirmam que o caráter de “equipamento privado” pode ser um 

obstáculo para a informatização em escala em países semelhantes ao Brasil. O 

desenvolvimento de um hardware que eleve o tempo de vida útil dos computadores 

(principalmente por meio de facilidade para atualizações e possibilidade de introdução de 

novos periféricos) passa a receber maiores atenções em nossa pesquisa. 

Uma das principais percepções durante nosso processo de pesquisa foi de que a 

promessa utópica de Informática em rede e as tecnologias de inovação poderia modificar na 

capital de um forma as relações de ensino e aprendizagem. Seja  por meio de o laptop como o 

XO do OLPC ou os modelos de que fazem parte do programa federal PROUCA [16], seja 

com a Sala Revoluti
®

 ou com qualquer outro sistema, o tempo em que cada professor e cada 

aluno irá dirigir-se à escola digital e carregando apenas outro dispositivo digital está próximo. 

A sala Revoluti® se apresenta como mais uma possibilidade deste futuro promissor, 

misterioso e assustador, mas inevitável e necessário. 
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RESUMO: A partir de seu surgimento, entre os séculos XV e XVI, a ciência moderna 

transformou profundamente as relações entre o homem e o mundo e a relação dos homens 

entre si. Na modernidade, a universidade, nascida durante a Idade Média, e a ciência moderna 

vão se entrelaçar, apresentando momentos de conflito e harmonia na consecução de seus 

objetivos. No século XX, o desenvolvimento da modernidade culmina em uma crise 

generalizada que afeta os diversos aspectos da humanidade e do planeta.  Ao longo desse 

século, torna-se patente a necessidade de mudanças que se adequem a uma nova maneira de 

ver e se relacionar com o mundo. Faz-se uma reflexão sobre as perspectivas dessa 

transformação, baseada nas obras de Edgar Morin e Boaventura de Sousa Santos. Observa-se 

que embora ainda existam pontos obscuros nas propostas da ciência e da universidade 

contemporâneas, há uma tendência geral ao estreitamento das relações existentes entre ambas 

as instituições, à conscientização sobre a complexidade da realidade, ao uso de abordagens 

multi e transdiciplinares e à humanização e preocupação ética em seus fazeres.  

Palavras-chave: Ciência, Crise da Modernidade, Contemporaneidade, Universidade. 

 

ABSTRACT: Modern science rose between the 15
th

 and 16
th

 centuries and profoundly 

changed the relationship between man and the world and among human beings. Since 

modernity, the ways of university, born during Middle Ages, and modern science would 
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converge, generating periods of conflict and harmony in achieving their goals. In the 20
th

 

century, the development of modernity led to a widespread crisis which has been affecting 

many aspects of the humanity and the planet. Throughout this century it had been clear the 

need for changes towards a new way to see and relate to the world. This study aims to discuss 

the outputs of this transformation under the perspectives of Edgar Morin and Boaventura 

Sousa Santos’ works. Some elusiveness in the proposals of contemporary science and 

university was observed, but there is a general trend pointing towards the closer relationship 

between these institutions, the awareness of complexity of reality, the use of multi- and 

transdisciplinary approaches, and the humanization and ethical concerns in science and 

university issues.  

Keywords: Contemporary, Crisis of Modernity, Science, University. 
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INTRODUÇÃO 

A transição da Idade Média para a Idade Moderna, nos séculos XV e XVI, foi um 

período de profundas mudanças políticas e econômicas na Europa, das quais se destacam: um 

intenso desenvolvimento comercial e urbano através dos burgos; o surgimento de uma nova 

classe social, a burguesia; o início da formação dos Estados Nacionais e da conquista européia 

do Novo Mundo; a Reforma Protestante e a Contra Reforma da Igreja Católica (MORAES, 

1994). 

Todas essas mudanças afetaram também o jogo do homem com o mundo, ou seja, a 

forma como o ser humano enxerga a si próprio e se relaciona com a natureza. O homem que 

contempla a natureza, aceitando-a como a extensão da criação divina perde espaço para o 

Homo faber, que atua ativamente sobre a natureza, procurando, através da razão, seus 

desígnios ocultos. A essa nova postura ativa associa-se a relação Sujeito → Objeto (S → O). 

É nesse contexto que, entre os séculos XVI e XVII, surge a ciência moderna, que tem 

entre suas características principais o emprego do método científico, um protocolo peculiar de 

investigação, que é resultado das idéias de diversos pensadores europeus de renome, como, 

por exemplo,  Galileu Galilei (1564-1642), Francis Bacon (1561-1626), René Descartes 

(1596-1650) e Isaac Newton (1642-1727) (FORTI, 1998; ANDRADE, 1999). A partir de 

então há uma rápida e crescente valorização política do conhecimento produzido de acordo 

com os preceitos desse método, culminando com a sua prevalência sobre os demais tipos de 

conhecimento, que passam a ser marginalizados e menosprezados. 

O método científico pressupondo a dissociação e a oposição entre sujeito e objeto, ou 

seja, a relação S → O, pauta-se em uma linguagem formal, a matemática, para criar a 

representação do mundo. Esta relação conduz o sujeito à análise, isto é, a um processo de 

divisão, de fragmentação do objeto em partes, pois somente estas são inteligíveis e podem ser 

compreendidas pela razão; a totalidade do objeto representa um entrave ao conhecimento. 

Como conseqüência desse processo, ocorre uma profunda aceleração na divisão do 

conhecimento e da ciência em áreas estanques, que pouco ou nada interagem entre si, seguida 

por uma hierarquização destas áreas, o que garantiu um papel de destaque à matemática e à 

física. A divisão e hierarquização conduziram, paulatinamente, à especialização dos saberes 

científicos. 
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A combinação de um protocolo com foco na mensuração, nos aspectos quantitativos 

do objeto estudado, garantiu ao método científico universalidade. Mantidas as condições de 

realização de um experimento ou de uma observação na natureza, não pode haver divergência 

nos resultados, pois o universo é regido por leis (matemáticas) imutáveis. Paralelamente, o 

distanciamento entre sujeito e objeto garante objetividade e neutralidade à ciência moderna. 

A ciência moderna produzirá inúmeras técnicas cuja aplicação amplia o domínio do 

homem sobre a natureza e sobre o próprio homem. Esta característica cria uma íntima e forte 

relação entre a ciência (ou o poder científico) e o poder político e o econômico.  Cada um 

desses poderes legitima os demais e é com base nessa relação que se estruturam as sociedades 

liberais a partir da modernidade. O aumento da capacidade de dominação e transformação do 

mundo proporcionado pelo método científico vai revelar-se como ferramenta para a 

consecução dos interesses burgueses e, conseqüentemente, para o desenvolvimento do 

capitalismo (SANTOS, 2010).  

Um pouco antes do surgimento da ciência moderna, entre os séculos XII e XIII, 

surgira na Europa, sob proteção da Igreja Católica, a universidade, um centro de ensino cujo 

objetivo principal era ensinar as verdades da fé (ROSSATO, 1998). Inicialmente, o ensino 

universitário se restringia a poucas áreas do conhecimento, como medicina, direito e teologia 

(esta última a de maior prestígio e relevância) e era puramente teórico: o conhecimento 

prático e técnico estava nas mãos das corporações de profissionais liberais, dos ateliês etc. 

(ROSSATO, op. cit.). 

Cabe destacar as implicações do método científico sobre a organização da 

universidade a partir da modernidade. Os pressupostos sobre os quais foi construído esse 

método conduzem à fragmentação do conhecimento. Para lidar com esse conhecimento 

fragmentado a própria universidade se fragmentou, organizando-se em faculdades, institutos e 

afins, dedicados ao estudo de uma parcela reduzida do conhecimento. Dentro das faculdades 

surgiram, ainda, outras subdivisões, como, por exemplo, os departamentos, dedicados a uma 

parte da reduzida parcela do conhecimento que coube às faculdades. Assim, da mesma 

maneira que o conhecimento dividido e especializado tornou-se estanque, também se tornou 

estanque a divisão da universidade, o que resultou em uma interação bastante reduzida entre 

as diferentes subunidades universitárias. 
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Buarque (1994) aponta também a crescente subordinação da universidade moderna ao 

mercado como um dos fatores contribuintes à fragmentação universitária. Para o autor, esse 

processo ainda tem impacto direto na formação dos estudantes: se desde a Idade Média a 

universidade visava à formação de pensadores, de intelectuais com grande bagagem cultural, 

a partir do século XX a formação dos estudantes será voltada para a formação de profissionais 

e teóricos programados para ocupar um posto específico na cadeia produtiva, portadores de 

um conhecimento cada vez mais especializado e fragmentado. 

O mundo no qual evoluíram a universidade e a ciência começa a ruir à medida que a 

própria modernidade triunfa: há um esgotamento do movimento inicial de liberação 

estimulado pela modernidade e uma perda de sentido da cultura moderna, que passou a sentir-

se enclausurada na técnica e na ação instrumental, após assistir ao desenvolvimento científico 

e tecnológico reestruturar profundamente as relações do homem com o mundo (TOURAINE, 

1994).  

A crise da modernidade é a crise do ser e do estar do homem no mundo. Ela se alastra, 

se ramifica e se entrelaça; forma um complexo que engloba questões como saúde, demografia, 

meio ambiente, economia, cidadania, política, ética, terminando por afetar todos os aspectos 

da vida dos homens. Nesta trama não há como se destacar o problema inicial que subordina 

todos os demais, a crise geral é o problema vital (SAMPAIO, 2005). 

Surge, então, a necessidade de se repensar a modernidade, que se dá com o 

desenvolvimento de um pensamento e uma nova visão de mundo pós-modernos. São 

justamente algumas das propostas pós-modernas para a ciência e a universidade, presentes nas 

obras de Edgar Morin e Boaventura de Sousa Santos, que dão subsídios às reflexões 

desenvolvidas a seguir.  

O PARADIGMA CIENTÍFICO CONTEMPORÂNEO/O PARADIGMA 

EMERGENTE 

Morin (2002) observa que ainda não está completamente constituído um paradigma 

científico alternativo ao paradigma da modernidade, isto é, aquele calcado no método 

científico. Para o autor, atravessamos atualmente uma revolução científica, na qual a 

construção do paradigma emergente se desenrola de modo ainda e embrionário. Contudo, a 
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despeito desse quadro, despontam como eixos norteadores desse paradigma a aproximação 

entre sujeito e objeto, a religação dos saberes e a complexidade. 

A aproximação entre sujeito e objeto decorre da interdependência existente entre eles; 

em outras palavras, a existência de um está atrelada à do outro. Além dessa coexistência 

obrigatória, há entre sujeito e objeto uma interferência contínua e recíproca: o mundo está no 

interior da mente humana, que, por sua vez, está no interior do mundo (MORIN, 2011). Essa 

nova concepção da relação sujeito-objeto é bastante distinta da relação S → O e traz 

implicações profundas à atividade científica, na medida que introduz a subjetividade no fazer 

ciência, considerando, inclusive, a interação entre os diversos sujeitos que observam o objeto.  

Representamos essa nova concepção, de maneira esquemática, na Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Relação entre sujeito e objeto no paradigma científico emergente. 

 

A religação dos saberes é o clamor pelo fim dos limites existentes entre os diversos 

segmentos das ciências. Uma vez que retratam a mesma realidade, esses segmentos se 

atravessam, possuem fundamentos comuns que os transcendem; não há sentido em mantê-los 

isolados. O trecho a seguir ilustra essa idéia: 

As noções de física e biologia não devem ser reificadas. As fronteiras do mapa não 

existem no território, mas sobre o território, com os arames farpados e os 

aduaneiros. Se o conceito de física se amplia, se complexifica, então tudo é física. 

Eu digo que então a biologia, a sociologia, a antropologia são ramos particulares da 

física; do mesmo modo, se o conceito de biologia se amplia, se complexifica, então, 

tudo que é sociológico e antropológico é biológico. A física e a biologia param de 

ser redutoras, simplificadoras e tornam-se fundamentais. Isto é quase 

incompreensível quando se está no paradigma disciplinar em que física, biologia, 

antropologia, são coisas distintas separadas, não comunicantes. (MORIN, 2011, p. 

37). 

Da tessitura dos conhecimentos e das múltiplas facetas da realidade emerge a idéia de 

complexidade, que é a extrema quantidade de interações e interferências entre um número 
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muito grande de unidades, que compreende também incertezas, indeterminações e 

aleatoriedade (MORIN, op. cit.). Lidar com uma realidade complexa exige um pensamento 

complexo, ferramenta que não está disponível no paradigma da ciência moderna. Para suprir 

essa ausência, Morin propõe três princípios básicos que nortearão o novo pensamento: o 

princípio dialógico, o da recursão organizacional e o hologramático.  

O primeiro princípio permite que seja mantida a dualidade no seio da unidade; as 

partes nas suas diferenças não estabelecem relações de exclusão nem de oposição, mas é justo 

nas suas diferenças que se compõe o todo, a complementaridade. O segundo princípio 

determina uma ruptura com a linearidade da idéia de causa/efeito, de produtor/ produto, pois 

tudo o que é produzido volta-se sobre o que o produz, num ciclo auto-constitutivo, auto-

organizador e auto-produtor. O terceiro princípio provém da idéia de holograma, uma imagem 

cujo menor ponto contém a totalidade da informação do objeto representado, e nos indica a 

seguinte relação: a parte está no todo, o todo está na parte, que, por sua vez, está no interior do 

todo.  

O esboço de paradigma proposto por Morin (2011) culmina no enriquecimento do 

conceito atual de ciência, gerando o que ele denomina de Scienza Nuova: um discurso 

multidimensional não totalitário; teórico, mas não doutrinário; aberto para a incerteza e a 

superação. 

Ademais, a passagem da ciência à Scienza Nuova, conceito proposto por Morin, 

comporta a incorporação do auto-conhecimento e da auto-consciência científicos, isto é, da 

capacidade de lidar com as questões éticas oriundas do próprio desenvolvimento científico. 

Devido ao enorme poder, capaz de dominar e ameaçar alcançado pela ciência, não é mais 

possível que a atividade científica se torne isenta de julgamentos de valor (MORIN, 2002). 

A despeito da dificuldade de se delimitar o paradigma emergente, alguns de seus 

aspectos parecem claros para Santos (2010), dentre os quais se destacam a limitação do poder 

explicativo da ciência, a aproximação dos saberes e a reformulação da relação sujeito-objeto. 

Sob o novo paradigma ter-se-á clareza de que a ciência, sobretudo a moderna, não 

constitui a única explicação possível da realidade e, tampouco, existem razões científicas para 

considerá-la melhor que explicações alternativas advindas da metafísica, da religião, das artes 

etc. Haverá horizontalidade na concorrência entre os conhecimentos; até mesmo o senso 
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comum pode estabelecer um diálogo com a ciência, penetrando no conhecimento científico e 

tornando mais rica a relação do homem com o mundo (SANTOS, 2003). 

 Em conseqüência dessa relação horizontal, haverá uma aproximação entre os saberes, 

favorecendo uma ciência analógica, que estimula a migração de conceitos a serem utilizados 

fora de seu único contexto original. No paradigma emergente buscar-se-á o conhecimento 

total, aquele que tem como horizonte a totalidade universal ou indivisa e que persegue 

categorias de inteligibilidade globais, os ditos “conceitos quentes”, capazes de derreter as 

fronteiras com as quais a ciência moderna dividiu a realidade (SANTOS, 2010). 

Sobre a relação sujeito-objeto, Santos (op. cit.) aponta a necessidade de uma 

transformação radical, de maneira que o objeto passa a ser continuação do sujeito pelos meios 

relacionais. Esse movimento elimina as dicotomias existentes entre essas entidades, 

possibilitando o avanço do conhecimento através do reolhar lançado ao objeto e 

transformando o conhecimento científico em possível auto-conhecimento. 

Essa personalização do conhecimento o vinculará a uma determinada prática e uma 

determinada cultura, que trarão associada uma dimensão ética própria; a manipulação do 

mundo cederá espaço à compreensão do mundo (SANTOS, 2003, 2010). Assim, 

Sendo uma revolução científica que ocorre em uma sociedade ela própria 

revolucionada pela ciência, o paradigma a emergir dela não pode ser apenas um 

paradigma científico (o paradigma de um conhecimento prudente), tem de ser 

também um paradigma social (o paradigma de uma vida decente). (SANTOS, 2010, 

p. 60). 

A UNIVERSIDADE CONTEMPORÂNEA 

Morin (2000) enuncia sete saberes fundamentais à educação do futuro, cujo objetivo é 

desenvolver uma humanidade mais, cônscia de seus direitos, deveres e responsabilidades, 

mais apta a se conduzir através de um devir incerto e desafiador. Obviamente, a aprendizagem 

de tais saberes não se inicia ou se restringe à universidade; trata-se de um processo contínuo e 

vitalício, no qual a universidade contemporânea constitui apenas uma de suas etapas e do qual 

ela não pode se furtar. 

O primeiro saber, as cegueiras do conhecimento, trata de mostrar que todo 

conhecimento é, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. Portanto, é preciso 
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conscientizar as pessoas acerca de suas idéias, pois é a partir delas que nos relacionamos com 

nós mesmos e o mundo. 

O segundo saber, os princípios do conhecimento pertinente, trata de unir os 

conhecimentos desunidos, compartimentados, divididos, para torná-los capazes de lidar com 

problemas contemporâneos cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, 

transnacionais, globais e planetários. É a busca por tornar visível o contexto, o global, o 

multidimensional e o complexo, através do desenvolvimento de uma “inteligência geral”, 

aquela capaz de realizar essa nova abordagem.  

O terceiro saber, ensinar a condição humana, trata de centrar o ensino das pessoas no 

reconhecimento da sua humanidade comum, sem, contudo, deixar de lado a diversidade 

cultural inerente a tudo que é humano. Como afirma Morin, “conhecer o humano é, antes de 

mais nada, situá-lo no universo, e não separá-lo dele [...] é questionar primeiro nossa posição 

no mundo” (MORIN, op. cit., p. 47); é mostrar “como a animalidade e a humanidade 

constituem, juntas, nossa condição humana” (MORIN, op. cit., p. 51). 

O quarto saber, ensinar a identidade terrena, intimamente associado ao terceiro, trata 

de civilizar e solidarizar a Terra, buscando não apenas o progresso, mas também a sobrevida 

da humanidade, cuja consciência “nesta era planetária deveria conduzir-nos à solidariedade e 

à comiseração recíproca, de indivíduo para indivíduo, de todos para todos. [...] A educação do 

futuro deverá ensinar a ética da compreensão planetária” (MORIN op. cit. p. 78).  

O quinto saber trata de enfrentar as incertezas, que pululam nesse momento de crise, 

mas que também são importantes constituintes da realidade. Especial atenção deve ser dada às 

incertezas do conhecimento, pois: “É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas 

em meio a arquipélagos de certeza” (MORIN, op. cit. p. 91) . 

O sexto saber, ensinar a compreensão, trata da compreensão humana, que é 

completamente diferente da compreensão de uma determinada mensagem ou assunto. A 

compreensão humana traz a missão espiritual da educação; ela consiste em “ensinar a 

compreensão entre as pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual e moral 

da humanidade” (MORIN, 2000, p. 93). 
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Por fim, o sétimo saber, a ética do gênero humano, abrange o ensino da democracia, 

da cidadania terrestre e do destino planetário da humanidade, que são o coroamento da 

conscientização acerca da complexidade do mundo. 

Morin (2010) vai além das bases filosóficas da educação do futuro; ele propõe uma 

ampla reforma, à luz dos saberes acima descritos, que contemple a todos os níveis de ensino. 

No caso da universidade contemporânea, o primeiro passo é explicitar o desafio que lhe é 

posto: adaptar-se e integrar-se à pós-modernidade científica, sem deixar de responder às 

necessidades fundamentais de formação. Acima de tudo, a universidade precisa fornecer um 

ensino metaprofissional, metatécnico, aquilo que podemos denominar como cultura (MORIN, 

op. cit.).  

Para o autor (op. cit.), a reforma da universidade passa pela democratização do ensino 

universitário e pela generalização do status de estudante, mas não se esgota nisso. Um de seus 

pontos-chave é reformar nossa aptidão para pensar, para organizar o conhecimento. Assim, há 

uma relação de causalidade recursiva, onde a reforma da universidade exige a reforma do 

pensamento e esta, por sua vez, exige a reforma da universidade.  

Dado que o imperativo da educação é desenvolver nos alunos a aptidão para 

contextualizar e integrar, é preciso que este imperativo esteja expresso na estrutura 

universitária, de maneira que 

[...] essa reforma incluiria uma reorganização geral para a instauração de faculdades, 

departamentos ou institutos destinados às ciências que já realizaram uma união 

multidisciplinar em torno de um núcleo organizador sistêmico (Ecologia, ciências da 

Terra, Cosmologia). (MORIN, 2010, p. 83). 

A partir dessa nova organização, seriam conquistados e produzidos, respectivamente, 

diplomas e teses multi ou transdisciplinares. Essa característica seria reforçada pela instalação 

de centros de pesquisa e de oficinas destinados às problemáticas complexas e 

transdisciplinares nas universidades. 

Em consonância com tal organização, Morin (op. cit.) propõe um “dízimo” 

epistemológico ou transdiciplinar em todas as universidades, que constituiria em destinar 10% 

da duração de todos os cursos a um ensino comum, cujo objetivo é ampliar a comunicação 

entre os diferentes saberes. Este “dízimo” poderia ser destinado, por exemplo, à interpretação, 
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à argumentação, à tríade racionalidade-cientificidade-objetividade, à ética, à política, à 

relação do homem com o cosmos etc.  

Já Santos (2005) analisa a universidade contemporânea através das relações existentes 

entre conhecimento e sociedade, que começaram a sofrer alterações significativas e amplas, a 

partir da última década do século XX, sendo a comercialização do conhecimento a mais 

visível delas. 

Para compreendermos essas alterações é necessária uma breve retrospectiva. Ao longo 

do século XX, o conhecimento científico produzido nas universidades, ou conhecimento 

universitário, foi predominantemente disciplinar e a autonomia que lhe foi concedida 

descontextualizou-o em relação às demandas cotidianas das sociedades. Na lógica deste 

processo de produção científica, a relevância dos problemas a serem resolvidos, a 

metodologia a ser utilizada e o ritmo da pesquisa eram determinados pela própria comunidade 

acadêmica. Imperava a dissociação entre pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e 

o pesquisador não era considerado responsável pelos resultados da aplicação do conhecimento 

que ele produzia. Se a sociedade aplicaria ou não esse conhecimento, pouco importava à 

universidade, pois ela continuaria produzindo aquilo que seus membros julgassem relevante 

(SANTOS, op. cit.). 

Na universidade contemporânea, afirma Santos, há uma nova relação entre 

conhecimento e sociedade: o conhecimento universitário, descrito acima, cede lugar ao 

conhecimento pluriversitário (SANTOS, op. cit.), que difere do primeiro por ter sua produção 

organizada em torno de suas possibilidades de aplicação, isto é, trata-se de um conhecimento 

contextualizado. Uma vez que essa aplicação acontece fora do espaço universitário, as etapas 

de formulação de problemas e de determinação de seus critérios de relevância exigem a 

interação entre a comunidade acadêmica e o restante da sociedade. O conhecimento 

pluriversitário tem, portanto, caráter transdisciplinar, na medida em que obrigatoriamente 

dialoga com outros conhecimentos; através dele “a sociedade deixa de ser um objeto das 

interpelações da ciência para ser ela própria sujeita de interpelações à ciência” (SANTOS, 

2005, p.42). 

O conhecimento pluriversitário tem se concretizado através de parcerias entre 

universidade e indústria, sindicatos profissionais, ONGs, movimentos sociais, grupos sociais 

especialmente vulneráveis, comunidades populares e grupos de cidadãos críticos e ativos. A 
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relação que se estabelece entre a universidade e seus parceiros conduz a uma nova relação 

destes últimos com a ciência, que adquirem maior participação no processo produtivo e na 

avaliação de impactos científicos. Há, portanto, maior nível de responsabilização social da 

universidade. O conhecimento pluriversitário rompe com a unilateralidade, existente até 

então, entre universidade e sociedade, substituindo-a pela interatividade (SANTOS, op.cit.). 

PERSPECTIVAS 

Qual será o destino da ciência e da universidade em um futuro próximo? Essa resposta 

permanece envolta em incerteza, porém são fortes os indícios de que estas instituições 

continuarão desempenhando papel de destaque no desenvolvimento da humanidade. Elas 

seguramente têm muito a contribuir no enfrentamento da crise generalizada que atravessamos, 

seja fornecendo ferramentas para trabalhar os problemas oriundos da crise (alguns dos quais 

foram criados pela própria ciência), seja preparando os indivíduos para lidar com o caráter 

crísico da realidade. É tênue o limite entre essas funções, como é tênue o limite entre as 

instituições. 

Aparentemente, observaremos uma participação crescente da sociedade sobre os 

rumos da ciência e da universidade, na medida em que o fazer dessas instituições continue a 

afetar de maneira tão profunda a sociedade. Devemos acrescentar que há uma tendência ao 

estreitamento entre os fazeres dessas instituições, gerando o conjunto ciência-universidade. 

Nesse contexto, aprendizagem e produção de conhecimento se tornam atividades 

indissociáveis. 

A conscientização a respeito da complexidade da realidade e da unidade formada entre 

homem e mundo e o movimento de aproximação dos saberes, com a conseqüente 

aproximação institucional entre seus pólos produtores, são, simultaneamente, produtores e 

produtos do paradigma científico e da universidade contemporâneos, que apontam para o 

progresso da própria condição humana. 
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Resumo: Estamos vivenciando um processo de globalização onde as novas 

tecnologias representam nossa sociedade, influenciando nos valores, identidades, mercado de 

trabalho, relacionamentos entre as pessoas, trazendo novas linguagens e um novo espaço de 

construção de conhecimento Com o Ciberespaço, surgiram diversas possibilidades como: a 

interatividade, comunicações entre as pessoas e a velocidade e facilidade na transmissão de 

informações. Mas, como um reflexo do mundo real, no virtual há também desvios de conduta 

(fraudes, invasões de privacidade, cyberbulling, pirataria, etc), tornando-se necessário o uso 

da Internet com ética. O texto em tela relaciona os valores éticos do filosofo Russo Bakthin ao 

mundo contemporâneo, propondo uma reflexão sobre estas mudanças sociais e seus impactos 

no contexto educacional, exigindo novas posturas dos sujeitos educativos, no sentido de 

repensarem o seu papel na sociedade, abandonando a postura de simples fonte de transmissão 

de conhecimento e preparando os alunos para uma nova realidade. Revendo, vivendo e 

disseminando valores importantes de convívio na cybersociedade. 

Neste artigo, pretende-se abordar as principais características e consequências da 

Sociedade da Informação e do Ciberespaço, como também o novo papel da escola e a 

importância da conscientização do indivíduo no agir com ética no mundo virtual. 

Palavras chaves: Ciberespaço, Ética, Educação  
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INTRODUÇÃO 

“Faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar,  
a noite já foi mais noite, a manhã já vai chegar...  
Faz escuro (já nem tanto) vale a pena trabalhar,  

faz escuro mas eu canto, porque o amanhã vai chegar”  
( Thiago de Mello ) 

 

A educação é uma importante área da formação humana, encontrando na 

contemporaneidade um novo desafio: descobrir caminhos e respostas, para atender às 

demandas que se abrem, tendo em vista as mudanças sociais e tecnológicas que o mundo está 

vivendo. Assim, a educação deve ter um papel renovador, de acordo com as transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais. 

Em uma sociedade capitalista, marcada pela globalização, um novo perfil do 

trabalhador é exigido. A globalização é a principal característica da sociedade atual e as novas 

tecnologias têm um papel de destaque neste processo. Elas “devem ser compreendidas como 

representação da sociedade” (Moraes e Lacerda, 2000), influenciando na construção dos 

valores e identidades e afetando a sociedade em todas as áreas. 

Segundo Toffler (2001, p.23), estamos vivenciando um período revolucionário que vai 

além dos computadores e das inovações na área de telecomunicações: uma nova civilização 

está surgindo, trazendo: “novos estilos de família, modos de trabalhar, amar e viver 

diferentes; uma nova economia; novos conflitos políticos; e, além de tudo isto, igualmente 

uma consciência alterada”. No livro “A Terceira Onda”, o autor retrata os períodos de 

mudanças ocorridas na humanidade e utiliza o termo “onda” para denominar cada um deles. 

Essas “ondas” retratam os diferentes sistemas de criação de riquezas, assinalando que a 

alteração da forma de produção de riqueza é acompanhada de profundas mudanças na 

sociedade, em todos os aspectos. 

A primeira “onda” ocorreu há 10 mil anos, quando a raça humana passou de uma 

civilização tipicamente nômade para basicamente agrícola e sedentária, sendo o cultivo da 

terra a forma de produção de riqueza. A informação era restrita às autoridades e a educação se 

dava de modo prático.  
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O aprendizado fundamentava-se na palavra: os mais jovens escutando os mais velhos. 

Do indivíduo esperava-se apenas que tivesse um mínimo de conhecimento sobre quando e 

como plantar e colher, além da força física para trabalhar. 

 A segunda “onda” deu-se com a Revolução Industrial, quando a criação de riqueza foi 

alterada, convertida em manufatura industrial e comércio de bens. A produção passou a ser 

escalonada e padronizada, inicia o êxodo rural em busca de melhores condições e 

oportunidades de trabalho nas cidades. Historicamente, o trabalho escravo evoluiu para o 

trabalho remunerado. Os funcionários ocupavam posições seriais e tinham uma visão 

fragmentada do sistema produtivo, deles se exigia a disciplina, o cumprimento de instruções e 

a força física. Assim, eram treinados para não pensar, perguntar ou inovar. A estrutura 

familiar era nuclear: pai, mãe e filhos. 

Por outro lado, a informação começa a ser democratizada através do desenvolvimento 

da imprensa escrita e falada. A Instituição escola ganha lugar próprio e reflete aquilo que 

acontece dentro das fábricas. A educação de massa é pensada como num processo de linha de 

montagem, marcada pelo mecanicismo, passividade e falta de críticas. 

 A terceira “onda” surgiu por volta de 1955 nos Estados Unidos e em outros países que 

estavam no auge do seu desenvolvimento industrial. Caracteriza-se pela (des) massificação da 

produção, é priorizada a diversificação, onde a individualidade é estimulada. O produto é 

adaptado ao desejo do consumidor, ao contrário da civilização industrial, na qual se tentava 

adaptar o desejo do consumidor ao padrão do que estava sendo produzido. A personalização 

torna-se indispensável. 

Alguns autores propõem outras denominações para esta era, como: Sociedade da 

Informação (D. Bell) ou Era Digital (Don Tapscott), mas todos destacam o papel fundamental 

do conhecimento nas relações de produção e, por conseqüência, na ordem e poder mundiais.  

De acordo com Negroponte (1995, p.17), nesta nova era, as transações e as 

comunicações humanas estão passando do físico para o digital tornando-se bytes que são 

armazenados em computadores e são transmitidos por redes em alta velocidade. Nas eras 

anteriores, a base do sistema eram os “átomos”, como o vapor ou o petróleo. Na sociedade da 

informação o “bit” é quem tem mais valia, tornando a informação a base da sociedade. 

Certamente o conhecimento estava presente nas duas primeiras etapas, mas não possuía valor 
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próprio. O conhecimento tornou-se o meio dominante e não mais um meio adicional de 

produção de riquezas. 

A educação, sob o influxo das mudanças do tempo presente, busca encontrar 

respostas, de como a escola formal (não mais um espaço exclusivo) e instituições não 

governamentais (ONG's) podem mediar, superar a escolarização sistematizada, que se 

encontra com inúmeras lacunas em favor da formação do sujeito em uma sociedade 

tecnológica. A velocidade que demarca as tecnologias da informação e do conhecimento 

oferece ao ser humano, de forma dinâmica, múltiplas maneiras de se reconstruir, também, na 

vida social e cultural. 

“A educação ainda vem de berço?” Na sociedade contemporânea essa expressão passa 

da afirmação para a interrogação. As famílias mudaram, a sociedade passa por 

transformações. A cultura de um determinado grupo é flutuante variando por influência da 

globalização, a cibercultura nos faz pensar e repensar a educação.  

A discussão sobre a ética na educação passa pela compreensão do contexto cultural, 

social, econômico e político ou os valores e princípios não se alteram durante essas novas 

“ondas”, que surgiram nesta geração, e as quais muitos pais /responsáveis e educadores não 

percebem, estão alheios? 

Por outro lado, estamos conscientes de que é preciso no campo da educação 

fundamentos, reflexão para fazer uso da tecnologia e não usar a técnica pela técnica, como um 

fim em si mesmo, sendo fundamental um processo de amadurecimento por parte dos seus 

usuários, de modo que ocorra um entendimento acerca do que se faz, um entendimento de que 

nossas  ações geram consequências e interferem na vida do outro, positiva ou negativamente, 

assim como uma via de mão dupla, em outras palavras, de forma interdependente. Nesse 

sentido, é que se faz necessário o uso das tecnologias de forma consciente. 

Levando em conta o mundo virtual em que todos poderão se comunicar com todos e 

estabelecer relações, requer de nós cidadãos uma visão crítica como forma de enfrentamento 

da realidade posta, o que é fundamental quando se trata da conquista de nossa autonomia 

frente aos apelos midiáticos.  

No que diz respeito a nova cultura cibernética e a necessidade de se resgatar nossa 

condição de sujeitos autônomos, vale ressaltar a importância do exercício da dialética que 
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significa o confronto de idéias e conhecimentos, o diálogo com o outro, com as ciências, com 

outras áreas do conhecimento e a (re) elaboração, a superação. 

Nesta perspectiva, há que se destacar que o conhecimento se encontra 

desterritorializado, indo numa direção e em outra, em forma de rede e não de rota, conforme 

Marco Silva (2006), exigindo do campo da educação novas posturas, principalmente, quando 

se trata da formação das novas gerações. Construir uma nova cultura de aprendizagem que 

rompa com paradigmas tradicionais e conservadores, visando mobilizar na juventude 

competências que atendam as demandas atuais, sem, no entanto, perder de vista a formação 

crítica e reflexiva. E isso poderá ser concretizado a partir de ações pedagógicas, cujo 

conhecimento deve ser construído em parceria, não silenciando vozes, tendo como finalidade 

maior não só a constatação dos fatos, mas, sobretudo, a intervenção na sociedade e sua 

transformação.  

A partir desse pensamento, do Educador Marco Silva questionamos o tema da ética na 

educação, em uma sociedade onde a revolução tecnológica faz nascer um novo tempo e os 

valores são questionáveis, na qual  tudo é relativo. Ou, há valores éticos que não são 

questionáveis, são princípios de vida e/ou manutenção da vida, do status quo?  Estaria se 

desenhando uma nova cultura?  E a escola está preparada para isso? Qual o compromisso da 

escola frente à realidade atual? 

A nossa sociedade está vivenciando um processo de globalização que as novas 

tecnologias têm um papel de destaque. Para Moraes e Lacerda (2000), essas novas tecnologias 

“devem ser compreendidas como representação da sociedade”. À medida que marcam sua 

presença na sociedade, estas tecnologias afetam valores, identidades, formas de trabalho, 

formas de pensar e de sentir.  

A quebra dos conceitos de espaço e tempo lineares apresenta novas possibilidades para 

a exploração de diferentes experiências, em diferentes “lugares” e “temporalidades”, rompe as 

fronteiras que limitavam o ser humano. Como já citei acima – o conhecimento se encontra 

desterritorializado, não há mais como determinar, controlar o incontrolável. Este novo 

período, também conhecido como Sociedade da Informação ou Era Digital, trouxe mudanças 

nas formas de relacionamentos entre as pessoas, novas formas de linguagem e um novo 

espaço: o Ciberespaço. 
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O Ciberespaço é definido por Lévy (1999, p.92) como “o espaço de comunicação 

aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. 

Neste ambiente virtual, as pessoas se relacionam por meios eletrônicos, informações são 

trocadas, os computadores estão interligados, constituindo uma grande rede. O exemplo mais 

representativo deste espaço é a Internet. Um computador conectado à Internet pode acessar as 

informações de outros computadores que também estão no mesmo ciberespaço.  

Com a Internet as fronteiras de espaço e tempo deixaram de existir, criando uma nova 

realidade. A facilidade de acesso às informações e a interatividade exigem mais flexibilidade 

e busca constante de conhecimento. No mercado de trabalho, por exemplo, só tem vez àquele 

que está constantemente se atualizando, se reciclando. A educação passa a ser exercício 

permanente devido à rapidez com que tudo acontece em todas as áreas do conhecimento 

humano.  

Através da visão holística e rápida, própria da era tecnológica, a escola precisa estar 

conectada com o mundo para formar cidadãos autônomos, com consciência crítica e 

responsável. Estes precisam estar preparados para interpretar e criticar as informações 

disponibilizadas no ciberespaço, recriá-las e aplicá-las em sua realidade. 

A palavra ética deriva do termo grego ethos, que significa modo de ser, caráter e 

costume. Para Marilena Chauí (1994, p.340), a ética advém do sentido grego de "caráter, 

índole natural, temperamento".  

De acordo com Vásquez (1999, p.24), o ser humano não nasce com a ética, mas a 

adquire ou a conquista por hábito. A ética e a moral estão interligadas. A expressão moral 

deriva do latim mos ou mores e significa costume ou costumes adquiridos com o hábito. 

Ainda Segundo Vásquez (1999, p.14), a moral é constituída dos atos humanos conscientes e 

voluntários dos indivíduos que afetam outros indivíduos, grupos sociais ou a sociedade como 

um todo. A moral resulta da internalização pelo indivíduo das normas e valores do grupo a 

que pertence. A moral surge a partir do momento que o homem conquista a natureza social e 

se percebe como parte de uma sociedade.  

Todo grupo social estabelece uma moral, isto é, valores que definem o bem e o mal, o 

que é correto ou não. Contudo, a existência de valores morais não acarreta a existência de 

uma ética, ou seja, de uma reflexão crítica que discute e problematize os valores morais. 
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De fato, estamos vivendo dentro de uma sociedade capitalista, que tem sua lógica, suas 

antíteses, onde o sujeito é cada vez mais individualista competitivo e empreendedor, na qual a 

tecnologia amplia os horizontes do homem com um grande fluxo de informações e 

conhecimentos.  

Conhecimentos e informações que também podem por curto tempo se tornar 

obsoletos, dando lugar a novas tecnologias, informações e conhecimentos. O que transforma o 

agir e o pensar do homem.  

Após período de estudo foi possível abstrair conceitos do autor Michael Bakthin, que 

são princípios de vida e relacionar sua fala com os valores importantes para a vida e o que 

vivemos hoje. Nota-se que apesar das grandes mudanças da sociedade, há valores e princípios 

necessários para uma convivência sadia, há um campo comum que não muda (seja na vida ou 

na arte, ou em um trabalho científico), que são base dentro da relação com o outro, seja na 

questões em que me deparo na realidade que vivo, seja na realidade - virtual. Relacionar o 

discurso do autor, com o trabalho que me propus sobre os novos desafios da educação para o 

jovem do ensino médio, me fez pensar na importância da ética para qualquer tempo e espaço, 

especialmente na cybercultura. 

Faço uma observação sobre a questão ética que cito nesse estudo, a concepção de ética 

se refere à ontológica (ética da causa), vinculada ao ser e ao deve ser (Kant, Hegel, 

Aristóteles), principio do ser, deve ser para ser. E não a uma concepção teleológica porque é 

uma ética da finalidade como, por exemplo, os pragamatistas (Deuley) ou os utilitaristas (John 

Stuart Mill) ética do resultado, relativo ao “bom é o que é útil para a sociedade’.   

 Para Bakthin (2003, p.23), filósofo russo, que criticava o estruturalismo formal, em 

seu texto “arte e responsabilidade”, escreve que “Os três campos da cultura humana, a ciência, 

a arte e a vida só adquirem unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria” e dentro 

desses três campos de trabalho, há regras estabelecidas que quando quebradas não alcançam o 

objetivo de transmitir o que se desejou a princípio, seja na arte, ou no campo da ciência, ou na 

vida, deixando de ter sentido.   

E é dentro desse contexto virtual que iniciamos uma reflexão sobre a ética, dialogando 

com os conceitos de Bakthin, segundo o qual faço baseada nesse campo comum quando o 

autor nos diz que quando se faz uma arte, se faz inspirada na vida, no momento que o artista 
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ou o autor cria algo, pinça da vida. Trata-se do processo de reflexão sistematizado, que se 

refere à vida mas não se pode dizer que é a vida, porque a vida é sempre mais que a arte. Nem 

a ciência, nem a arte, e aqui incluo expandindo os campos citados de que nem os textos 

científicos, nem as redes sociais virtuais, é a vida, porque a vida é mais que a arte. Nem a 

ciência, nem a arte, nem as questões científicas etc. é a vida, mas são, segundo Bakhtin, 

produções humanas “pinçadas” da vida e resumidamente escrevo sobre a ética na educação no 

mundo virtual, de dentro do todo da vida que vivemos atualmente, nessa dinâmica social que 

não pára.  

. Seja na ciência ou na arte há caminhos de elaboração e métodos já sistematizados, 

realizados por roteiros diferentes. No entanto, o que está em torno da vida e na vida, vai 

influenciar no desenvolvimento da arte, ou no discurso científico. No cotidiano da vida, no 

sentido, no significado do meu ato 

O que se constrói, seja na arte ou no campo científico, tem influência do público para 

quem se debruça o autor visando o produto final do seu objeto de estudo.  Mas, ainda há além 

da influência do público, existe também a influência do próprio autor que tem de si mesmo 

para compor, seja nas experiências vividas ou dos conceitos construídos.  

Diferente do período em que viveu Bakhtin, hoje na era virtual as fronteiras de espaço 

e tempo deixaram de existir. Os limites hoje estão na linha abstrata dos valores e limites que o 

sujeito possui de valores e princípios adquiridos pela educação.  

Os grupos em geral, mesmo os mais afastados do convívio social, possuem regras e 

valores próprios do lugar, do grupo, do seu espaço na história. O emergir do Ciberespaço traz, 

como consequências naturais, novos valores, atitudes, pensamentos, costumes e práticas. 

Surgiram regras próprias, conhecidas como netiquetas (termo usado para regra de conduta na 

internet).  Elas não são institucionalizadas, entende-se que os usuários as estabeleceram ao 

longo do tempo. Mas, como um reflexo do mundo real, no virtual há também desvios de 

condutas (fraudes, invasões de privacidade, pedofilia, Cyberbulling, pirataria, etc.), tornando-

se necessário o uso da Internet com ética.  

Amorim discorre: “Bakthin distingue ato de ação. A Ação é um comportamento 

qualquer que pode ser mecânico ou impensado. O ato é responsável e assinado: o 

sujeito que pensa um pensamento assume que assim pensa face ao outro, o que quer 

dizer que ele responde por isso. Uma ação pode ser uma impostura: não me 

responsabilizo por ela e não a assino. (...) O ato é um gesto ético, no qual o sujeito se 

revela e se arrisca por inteiro. (pag.22 ). 
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Ainda Bakthin cita que há intrínseco um compromisso do autor para com sua obra, ou 

pode-se também dizer existe uma responsabilidade por tudo o que eu penso, escrevo, faço 

pensando no outro e que implica o outro, seja em qualquer campo da arte ou em um trabalho 

científico, ou na vida, além da inspiração, há uma produção humana a partir das relações. O 

autor ou o pesquisador ou o artista dialoga com seu trabalho, com seu grupo de leitor. Quando 

você desenvolve um trabalho, você expressa o que pensa, seja nos traços ou nas palavras. Eu 

assino o que eu faço, porque minha essência está contida no meu ato. 

E o seu interlocutor também participa dando o valor ao autor. É necessário sempre à 

reflexão para não nos deixarmos agir mecanicamente, sem dar significado ou sentido ao que 

fazemos.  

 “Chama-se mecânico ao todo se alguns de seus elementos estão unificados 

apenas no espaço e no tempo por uma relação externa e não os penetra a unidade 
interna do sentido. As partes desse todo, ainda que estejam lado a lado e se 
toquem, entre si mesmas são estranhas umas as em outras" (BAKTHIN, 2003, p.33). 

Mesmo na dinâmica da cibersociedade, há que haver um compromisso para com quem 

eu estou dialogando, um compromisso ético com os valores que expresso nas entrelinhas do 

que escrevo ou produzo. “Assinar é iluminar e validar o pensamento com aquilo que somente 

do meu lugar pode-se ver ou dizer [...] A assinatura é um compromisso com a singularidade e 

com a participação do ser”. (p.25) 

Analisando os estudos de Bakthin, Marília Amorim desenvolve sobre o livro “Para 

uma filosofia do Ato responsável”, que é interessante de pensarmos dentro desse artigo, como 

reflexões importantes para o desenvolvimento de qualquer trabalho, como a “questão de qual 

é a ética do pensamento? Em que condições um pensamento teórico pode ser ético? Deve-se 

exigir que seja verdadeiro o conteúdo de um pensamento, mas isso não é suficiente para que 

ele seja ético, porque o conteúdo de uma teoria traz em si um universo de possibilidades” 

Para pensar a cerca da filosofia moral e ética dentro da visão bakthiniana, deve-se 

entender como que o autor conceitua e traz alguns elementos para pensar na vida. Amorim 

nos fala de alguns desses elementos. 

“Se cada sujeito é centro de valores, os centros são múltiplos e é face a eles que 

devo responder com meus atos . (...) A singularidade em Bakthin é da ordem do 

dever: dever para com o outro ...” Em russo a palavra ato (postupok), segundo a 

tradutora , se define geralmente como ação realizada de maneira intencional e tem 

uma conotação ética. Quanto a cultura pós moderna em que vivemos hoje, considero 

que se trata de uma cultura de ação, e não ato. (...) A ação pode ser técnica ou tática: 
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enquanto técnica, ela resolve questões práticas e imediatas concernentes aos objetos 

e aos instrumentos de nossa sobrevivência cotidiana; enquanto tática, ela é 

armadilha e meio de combate para vencer o outro. A técnica é pragmática e escapa 

ao domínio da ética. A tática  transgride a ética , pois todos os meios são bons para 

garantir a vitória. A Ação não é responsável, não têm assinatura, ao contrário, nela 

posso justamente visar, apagar minha singularidade, fundir-me, confundir-me no que 

fazem e pensam os outros” (pag.39). 

Na cibersociedade, as ações em geral são técnicas ou táticas, Percebe-se como no 

ciberespaço surgiram diversas possibilidades como: a interatividade, comunicação entre as 

pessoas e a velocidade e facilidade na transmissão de informações.  

Cada vez mais a Internet faz parte do dia-a-dia dos jovens e das crianças, que devem 

ser orientados a agir de forma ética diante destes perigos, através da problematização de suas 

ações e orientados a uma reflexão sobre as implicações e conseqüências de seus atos para si e 

para as demais pessoas. 

A palavra educação deriva de Educare e tem um significado amplo. É dinâmica, 

lidando com o ser individual e o ser coletivo. Para Vigostski (1988), teórico que estudou o 

homem e seu psíquico como resultado de uma construção social, a mudança individual tem 

sua raiz nas condições sociais de vida. Assim não é a consciência que determina as formas de 

vida, mas é a vida que determina a consciência.  

A educação é um processo social complexo pelo qual o indivíduo passa por toda a 

vida. Está inter-relacionada a muitos agentes, experiências e a diversas fontes de aprendizado. 

Ainda que assuma diversas maneiras, existe em todos os grupos humanos. Por meio dela, as 

pessoas são capacitadas a viver em sociedade.  

“Não há uma forma única, nem um único modelo de educação, tampouco é a escola 

o único lugar onde ela acontece, talvez nem seja o melhor. A educação pode existir 

livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar 

comum uma idéia ou crença àquilo que é comunitário. É uma parte do modo de vida 

dos grupos sociais que a criam e recriam em sua sociedade. A educação participa do 

processo de produção das crenças e idéias, de qualificações e especialidades que 

envolvem troca de símbolos, bens e poderes que em conjunto constroem a 

sociedade. E nisto reside a sua força” (BRANDÃO, 1985, p. 07). 

A instituição escolar é uma ferramenta “poderosa” de mudança social e dá autonomia 

ao ser.  Atualmente de grande relevância, diante das diversas informações que exige do ser 

humano maior participação. A peregrinação do homem é na sua essência educativa, no 

entanto os resultados e os caminhos nas histórias de cada um não se pode visualizar. Pode-se 

até tentar prever, mediante a experiência que se tem de vida, mas não afirmar. Porque o 
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“chão” por onde cada um anda, conta também com o que o indivíduo é, sua estrutura 

psicossocial e econômica e a cultural. A escola não pode mais se fechar aos dramas de nossa 

realidade. A escolaridade deixa de ser concebida como mera sucessão de ensinamentos pré-

determinados, planejados e válidos por si só. Seja na teoria ou na prática, a educação do 

futuro clama pela aproximação entre o ser e o saber, em ”derrubar” os muros que separam a 

escola e o mundo. E trazer valores importantes como os valores que Mickhael Bakthin nos faz 

refletir.  

Marília Amorim em seu estudo questiona sobre “o que dizer do mundo contemporâneo 

e de sua hipervalorização das tecnologias”? Da transformação generalizada da ciência em 

tecnociência?”(p.41). Diz ainda que:  

“situar Bakthin como moderno e distingui-lo do pensamento pós moderno traz a 

seguinte questão: Como ser bacthiniano hoje? (...) parece-me que, justamente, o 

mundo contemporâneo, com seus valores dominantes, precisa mais do que nunca de 

Bakthin e de sua filosofia moral. No entanto, dada a sua profunda diferença com 

esses valores, ele somente pode ser entendido como ferramenta crítica ou ato de 

resistência” (p. 44). 

Assim, se observa ser necessário respeitar o saber do outro, construindo 

conjuntamente o conhecimento, pois “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1975, p.68). 

Todas as ações do homem estão permeadas de valores e crenças, direcionadas para 

determinado fim. Estas ações influenciam e sofrem influências do meio fazendo com que a 

humanidade esteja sempre em mudança. Nesse processo constante e dialético a sociedade 

encontra na educação, não só através da instituição escolar, o caminho para que o homem seja 

orientado para valores que se baseiem no equilíbrio, harmonia e preservação. 

Os educadores precisam de capacitação profissional contínua, devido a 

responsabilidade na transformação da humanidade e porque possuem, na formação do aluno, 

a condição necessária para a conscientização de valores. Nota-se a importância de manter 

procedentes as palavras e as nossas atitudes, dentro e fora da sala de aula. As consequências 

de todos os nossos atos interferirão na formação e na vida do outro. “Não posso ser professor 

sem ensinar os conteúdos com coerência entre o que digo e faço “(FREIRE, 1996, p.116)“.  
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Quanto a maturidade do educador e dos alunos/filhos, pais e responsáveis é preciso, 

como diz Naranjo, que passe da perspectiva da individualidade isolada e mentalidade tribal ao 

sentimento plenamente desenvolvido de comunidade a perspectiva planetária. (1991, p.115). 

A escola precisa estar preparada para orientar os jovens a reconhecer os perigos 

virtuais e como lidar com estes. Todos nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, por 

isso devemos utilizar a Internet de forma ética e legal. 

O desenvolvimento do homem promove a revolução científica e tecnológica. No 

século XXI, já como fato global, mudaram os paradigmas de produção e transformou-se de 

maneira radical, o dia-a-dia das pessoas. A evolução nos padrões de se comunicar e a 

aplicação mundial da informática mudaram o conceito de espaço e tempo, e, portanto, 

também da educação. No entanto, a ética continua a ser base, princípio imutável para um bom 

desenvolvimento do ser humano.  

A função que a escola desempenha na sociedade hoje vai além da transmissão de 

conteúdos e a contínua atualização do professor tornou-se fundamental. Na visão de Libâneo 

(1999, p.93),  

“Os objetivos da escola se confundem com a ação exercida sobre crianças e 

adolescentes, principalmente, para torná-las aptas a viver numa determinada 

sociedade. A ação pedagógica é, assim, o traço de união entre o indivíduo e o 

social”. 

A educação deverá ser, portanto, a bússola que oferece a direção, e os professores são 

aqueles que trazem o roteiro de como caminhar melhor e de como devem aproveitar para 

explorar os conhecimentos adquiridos pelos alunos.  

Os valores essenciais e importantes que fazem parte do bem viver, em primeiro lugar 

para si mesmo e conseqüentemente para o outro, é que nos ensina Bakthin. 

Especialistas apresentam propostas de projetos prontos para aplicação, mas em um 

país com a diversidade cultural como o Brasil, com a desigualdade social lado a lado, é 

preciso pensar em um trabalho mais complexo e dinâmico. Projetos em que o tema seja 

interdisciplinar com tema transversal, promover debates e reflexões. Não só o Brasil, mas o 

mundo se preocupa com esse abismo. Independentemente dos motivos, não se poderá fazer 

efetivamente uma conscientização, uma mudança sem a participação ativa dos 
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professores/educadores/responsáveis e sem os instrumentos necessários (capacitação e 

participação de todos) para uma educação com ética e de qualidade. 

A atividade escolar terá melhores resultados quando estiver integrada ao mundo dos 

educandos. Escola e vida devem formar uma só realidade. Nota-se a importância do educador 

participar no que acontece a sua volta e na vida dos seus alunos; trazendo dentro dos 

acontecimentos citados em sala de aula, as questões da ética, moral, princípios e valores que 

fazem parte sinequanum da vida. Esclarecer e internalizar não somente os conceitos, mas os 

modos no qual a ética se refere, a maneira de vida ou conduta. Normas de conduta apontam 

para deveres. Assim é fundamental que neste novo tempo sejamos todos conduzidos a 

entender quão abrangentes são nossas ações e como elas se completam, estão condicionadas 

umas as outras e tocam, direta ou indiretamente, em cada área da vida e do comportamento 

humano. 

A contribuição dos professores é fundamental para preparar o alunado, não somente 

para enfrentar o futuro com uma visão e ação crítica, mas como aquele que fará o futuro com 

competência, de maneira consciente e responsável. 

Enquanto agente de mudança, o professor tem papel determinante na formação de 

atitudes e na compreensão dos alunos.  A visão mais abrangente do papel do educador é 

decisiva no século XXI quando se observa que um novo modelo educacional está sendo 

desenhado em vista das necessidades que a sociedade e o mercado de trabalho apresentam. Se 

agora falamos em educar as pessoas como o mundo precisa, devemos compreender que esse 

processo, necessariamente, não será uma educação de conformismo, mas voltada à liberdade e 

autonomia, “pois somente baseado em indivíduos verdadeiros poderá existir um verdadeiro 

mundo” (NARANJO, 1991). 

Na era digital a informação e o conhecimento são primordiais na formação dos 

indivíduos. Orientá-los a utilizar as novas tecnologias com ética é uma das nossas funções 

como educadores. Para isso, a importância de se repensar na ética do professor e da docência: 

“Pensar certo e fazer certo” (FREIRE, 1996, p.34). 

Há ainda muito para se falar sobre a responsabilidade dos pais e educadores. Não se 

pode transferir toda a educação dos filhos para a escola, a família continua a ser a base na 

formação. A educação ainda vem de berço e se consolida ao longo da vida. É necessário 



 

Página | 76 

construirmos em uma fala uníssona as respostas para essa geração, sociedade na qual emerge 

uma cultura que precisa estar fundamentada em valores e princípios da ética. É visível a 

grande importância das regras, limites, nesta sociedade insegura, instável, assim como tudo o 

que se vive hoje. Temos responsabilidade sobre essa geração. E o que estamos fazendo? 

A ética é uma temática que deve perpassar a prática docente, através do tratamento das 

disciplinas escolares, seja como tema interdisciplinar ou transdisciplinar, conforme consta nos 

PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais - com a finalidade de formar cidadãos mais 

críticos, conscientes, responsáveis, autônomos, e acima de tudo uma nação mais feliz. 

Tendo em vista o contexto apresentado, surgem as seguintes questões: como os 

professores estão lidando com as tecnologias? Que recursos os professores estão adotando na 

internet? Qual a sua contribuição no que diz respeito à formação dos jovens e as exigências do 

mundo atual?  

È necessário que a educação no seu sentido mais amplo, tenha conhecimento e 

seriedade na construção da identidade do jovem relacionadas com a aprendizagem, para que 

sejam adotadas práticas pedagógicas mais adequadas e consistentes para esse novo tempo. 

Assim como, educadores atentem para suas “avaliações pessoais”, diante dos “problemas” de 

seus alunos e, focalizem a dinâmica desse sujeito em seus processos cognitivos e afetivos. 
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Resumo: Este artigo objetiva refletir sobre as políticas norteadoras para o 

desenvolvimento da cultura na extensão universitária que viabilize a formação da juventude 

como sujeitos educacionais e sociais. Contribui assim, com a reflexão sobre a atual vivência 

política na extensão que se limita a realização de eventos dissociados da formação cultural e 

sim altamente específicos nas áreas de conhecimento.   

Palavras-chave: Juventude. Extensão universitária. Cultura. 

 

Abstract: This article reflects on policies guiding the development of culture in the 

university extension that makes possible the formation of youth as educational and social 

subjects. It thus contributes, with the reflection on the current political experience is limited to 

the extent that the realization of events separated from the cultural background but highly 

specific areas of knowledge. 

Keywords: Youth. Continuing education. Culture. 
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INTRODUÇÃO 

Esse artigo inicia a reflexão sobre algumas questões da cultura na universidade: um 

papel que precisa ser desempenhado, uma contribuição para a formação das juventudes, ou 

ainda propostas de políticas de cultura na universidade? 

É com esta dimensão que o presente artigo procura apresentar reflexões sobre as 

aproximações realizadas entre extensão e cultura na universidade que orientadas por políticas 

especificas, para os campos diferentes, porém simbióticos, sejam desenvolvidos de forma a 

contribuir com a formação da juventude que ingressa na universidade a cada semestre. 

Juventude essa entendida na visão de Bauman (2002), todos somos jovens sob o ponto de 

vista referendado.  

O valor da cultura no mundo globalizado é mais que reivindicado a colaborar 

socialmente na integração entre povos e até nações transcendendo arquétipos e lutando pela 

preservação da historicidade de gerações. Indo além da perspectiva de entender cultura como 

simples expressões ou manifestações, mas intimamente relacionada à produção humana e ao 

legado constituidor de novas interações e relações entre homens, sujeitos de sua própria 

história. 

As políticas para juventude hoje, com estudos bastante consolidados por autores 

nacionais tais como: Abramo, Spósito, Carrano, Dayrel, entre outros, ainda buscam manter  

pesquisas para aprofundar conhecimentos sobre a compreensão conceitual, características, 

modos de pensar e fazer da juventude. Objetivando compreender e contribuir com a 

formulação e analises de políticas que consolidam programas e ações voltadas para esse grupo 

social trazemos a reflexão  sobre a relação com a cultura e a sociedade em que se inserem e 

agem como sujeitos/ indivíduos que protagonizam espaços e constroem uma, dada e hoje 

localizada, cultura juvenil.  
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Este estudo suscitou o interesse de aprofundamento na área específica das culturas 

juvenis e as políticas universitárias que poderiam contribuir em benefício às políticas para/ da 

formação da juventude1.  

A investigação reflexiva se direciona para três eixos distintos, porém integrados ao 

problema de estudo: a cultura; a juventude e a extensão universitária.  

Conversando sobre os eixos de estudo – referencial teórico2 em questão  

Estudar a juventude é hoje uma questão de encontro com a atualidade, uma afirmativa 

já muito discutida?  

A primeira consideração a ser feita é a que diz respeito a “agenda jovem”, uma ação 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que 

identifica a partir de documentos internacionais3 a preocupação com a juventude em várias 

situações seja de risco, seja para ingresso no mercado de trabalho, seja para inclusão social, 

                                                 

1 Não utilizamos a expressão “da juventude” no plural porque não estamos  nos referindo as diferentes 

juventudes, na visão de Maffesoli (4ed., 2006) com referências as neotribos, em que o individualismo é superado 

pelo coletivo nas sociedades modernas. Mas o singular da expressão significa pensar em específico a juventude 

universitária, em uma perspectiva de estudantes em formação em universidades, e não a um grupo específico de 

estudantes de uma dada universidade. 

2 O referencial teórico trabalhado na pesquisa se estende por autores não citados neste artigo, pois o 

mesmo não permite uma descrição mais detalhada de cada eixo de compreensão da composição da discussão 

teórica, sendo assim, lista-se a seguir alguns autores em que se está discutindo os conceitos e as fundações de 

explicação e análise desta pesquisa são eles: na área de cultura – Chauí (2003), Larraia (1993, 2005), Velho 

(2004), Geertz (1989) Bhabha (1998), Santos (2006), Yudice (2004) e Lahire (2006). Universidade e Extensão – 

Thiollent (2003), Nussenzveig (2006), Nogueira (2000, 2005), Thayer (2002), Trindade (1999). Juventude – 

Grinspun (2003, 2004, 2005), Pais (1993, 2004), Novaes & Vannuchi (2004), Abramo & Branco (2005), pós-

modernidade – Maffesoli (1996, 2001, 2004, 2005), Felix & Guatarri (1998, 1999), Bawmann (1998, 2004).  

3 Entre tantos documentos podemos encontrar a “Agenda 21”; documentos da “Organização 

Internacional do Trabalho” – OIT; Documentos do “Fórum social Mundial”; documentos de Encontros e 

Seminários realizados pelo MERCOSUL. O “Report of the UNESCO General Conference youth fórum 2005”, 

que tratou de assuntos sobre a juventude; documentos de pesquisas sobre a juventude realizadas pelo Instituo 

Cidadania, com mais de 12 anos de produções colocadas ao domínio público; documentos gerados por várias 

instituições da sociedade civil que tem como foco a juventude; documentos como, CEPAL 0IJ, 2000, o PNUD, 

2001, NTICs; a Declaração de Princípios da Cúpula da Sociedade da Informação (2003); entre outros. 
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seja na carência de educação em determinadas áreas, seja por serem vítimas e/ ou envolvidos 

em violências sociais, e outros, indo até as preocupações mais efetivas como as políticas 

públicas que atendam em diferentes aspectos a este segmento de população nas sociedades.  

Considerando que os jovens no Brasil “enfrentam diversas vulnerabilidades, que são 

sujeitos de direitos e atores estratégicos do desenvolvimento” (documento da UNESCO, 

2004), foram realizadas pesquisas em diferentes áreas, a partir de 1997, que permitiram a 

elaboração de um retrato dos jovens considerando suas próprias palavras, demonstrando seus 

anseios e suas necessidades. Estas pesquisas subsidiaram debates que se relacionavam as 

juventudes nas áreas de educação, cultura, ingresso no mercado de trabalho, acesso a lazer e 

esporte, vulnerabilidade, sexualidade, drogas, violência em geral, entre outros; que 

contribuíram para se pensar em políticas para uma parcela de 34 milhões de uma população 

de jovens entre 15 a 24 anos no Brasil. 

Uma segunda consideração encontra-se algumas falas que identificam a 

vulnerabilidade quanto a formulação de um conceito único de juventude. Trata-se de 

encontrar entre os jovens os grupamentos de características específicas de comportamento e 

modus, tanto de estar como de se relacionar com o lócus, por grupo. Para Dayrell (2003) “(...) 

a juventude é uma diversidade muito grande; não existe uma juventude, mas juventudes no 

plural”. É em Mauger4 (apud Spósito, 2000) que podemos identificar a imprecisão da 

definição da categoria juventude, por apresentar-se “epistemologicamente imprecisa”. Na 

tentativa de definição e resolução do impasse quanto a imprecisão Spósito (2000) comenta o 

viés sociológico de análise do problema, a partir do momento em que os critérios para 

categoria juventude considere os sujeitos históricos e culturais. Para Groppo (2000) a 

juventude pode ser definida como categorias sociais como a tomaram para além da definição 

advinda da “classe de idade”, ou da “classe social”. Quando ela é definida como categoria 

social se constitui em uma representação sócio-cultural e uma situação social – dada por 

                                                 

4 Pesquisador francês, citado por Spósito (2000) que em suas pesquisas verifica um problema clássico, o 

de “delimitação de domínio de objeto”,  nos apresenta a dificuldade de estabelecer uma definição própria da 

categoria juventude, pois identifica que é “epistemologicamente imprecisa”.  
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Mannheim no que chama de grupo social concreto 5. A discussão sobre o conceito de 

juventude perpassa o questionamento desta como categoria, e enquanto um conceito advindo 

da área da sociologia, esta mesma ciência não consegue definir muito bem o seu objeto. 

Sendo assim, Groppo (2000) define juventude como uma  

“(...) concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais 

ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de 

comportamentos e atitudes a ela atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vida 

em comum por certos indivíduos”. (GROPPO, 2000, p. 08) 

A visão aqui abordada, na pesquisa, irá partir do ponto de vista em que se entendem as 

abordagens sobre o conceito de juventude, não sendo contraditórias entre si, mas 

complementares.  Centram-se nos “traços e sentidos da condição juvenil na atual conjuntura” 

(ABRANO, 2005, p. 40). As oscilações e tensões, nas análises advindas da literatura 

sociológica - Margulis (1986) e Spósito (2003) - que privilegiam o campo do simbólico 

somente podem tratar a juventude como “mero signo, uma construção cultural relativamente 

desvinculada das condições materiais e históricas” (ABRAMO, 2005, p. 42), e considerar 

somente a posição na estrutura socioeconômica e que acabam por laçar a noção de juventude 

destituída de significação social, reduz o campo de compreensão de análise e compreensão do 

próprio objeto de estudo. Assim, privilegiaram-se as análises da  

“(...) juventude como; toda categoria socialmente constituída, que atende a 

fenômenos existentes, possui uma dimensão simbólica, mas também tem que ser 

analisada a partir de outras dimensões: aspectos fáticos, materiais, históricos e 

políticos, nos quais toda produção social se desenvolve” (MARGULIS, 1996, p. 17),  

incluindo a ótica, privilegiada, da “fala” do jovem à sociedade e vise versa, 

considerando as mudanças históricas que influenciaram a condição juvenil hoje [sociedades 

pós-moderna e do conhecimento], as mudanças econômico-sociais, da cultura, e 

principalmente pela experiência e protagonismo da juventude.  

Neste trabalho corrobora para demonstrá-la a importância da juventude como um dos 

eixos de discussão as questões que hoje envolvem não somente a preocupação com a 

formação da juventude, mas em destaque as questões sobre a política para/ da juventude. 

Tratada hoje em programas do governo federal como uma de suas prioridades no atendimento 

                                                 

5 Por Karl Mannheim. “O problema sociológico das gerações”, in Marialice M. Foracchi (org.) 

Mannheim, Col. Grandes Cientistas Sociais – 25, São Paulo, Ática, 1982. 
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aos jovens. Não pretende a presente pesquisa discutir e analisar essas políticas em voga, mas 

trazer esta área de atenção à juventude como relevante para a discussão a partir do momento 

em que se estabelece uma relação entre a formação dos jovens e das juventudes mediadas e 

intimamente imbricadas no viés da cultura. É o encontro de interligações entre as políticas 

universitárias às políticas para juventude. Quando o governo cria uma Secretaria da 

Juventude
6
 demonstra seu comprometimento com a questão, e a abordagem que assume é a da 

preocupação com o social, ou seja, o jovem necessita de atendimento nas diferentes temáticas 

em que está presente e se manifesta.  

Na estrutura da Secretaria da Juventude encontra-se o documento que trata 

diretamente da Política Nacional da Juventude e os programas que ela se desdobra. Há um 

Conselho Nacional da Juventude, criado em junho de 2005, e tem por atribuição propor as 

diretrizes da ação do governo para as políticas da juventude. Antes da criação desta Secretaria 

a Sociedade representada em seus diversos segmentos, pesquisadores, ONGs, movimentos 

sociais, entre outros, já realizavam em 2004 um encontro para refletir e apresentar os 

trabalhos já realizados com e para a juventude, foi o I JUBRA, na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro realizada pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio para a 

Infância e a Adolescência Contemporâneas, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 

Hoje este encontro internacional está em sua segunda edição.  

Destaca-se a contribuição que o Instituto Cidadania forneceu a partir do Projeto 

Juventude. Este projeto realizou uma pesquisa pioneira realizada pela fundação Perseu 

Abramo, em 1999, tendo como objetivo levantar novas informações e conhecimentos 

estatísticos que fossem representativos e que contribuíssem para o diagnóstico e leituras para 

embasar os debates que se formassem sobre as políticas de juventude e outras abordagens já 

realizadas em pesquisas sobre a juventude. A idéia era de procurar conhecer as realidades , 

questões, práticas, opiniões e demandas, com objetivo de fornecer um “perfil da juventude 

brasileira”, participando jovens de 15 a 24 anos de todo o país (Brasil). O Projeto Juventude 

também organizou um seminário internacional,  

                                                 

6 Esta Secretaria incluiu-se na estrutura do Governo Federal, diretamente ligada a Secretaria-Geral da 

Presidência da República.  
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“(...) em parceria com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), com a presença de especialistas de 17 países, além de 200 

brasileiros de vários estados. Realizou seminários em 11 unidades da Federação, em 

parceria com ONGs e poderes públicos locais, e 20 oficinas temáticas e eventos de 

consultas a entidades, movimentos sociais e estudiosos.” (ABRAMO; BRANCO, 

2005, p. 11) 

enquanto avançamos no entendimento e na busca de ações que possam dar forma e 

condições de atender as necessidades das juventudes por meio das políticas, um campo 

educacional permeia esta discussão, inclusive concomitante as discussões sobre a Reforma 

Universitária e o direcionamento das mesmas, e ainda em paralelo as discussões sobre a 

política de Extensão Universitária em pleno fervor de avaliação e recondução de suas 

propostas. 

Não é objeto de nosso estudo a Reforma Universitária, mas compreendê-la faz parte de 

nosso estudo. O que vem a ser o segundo eixo de referencial na pesquisa é a Extensão 

Universitária, que veremos mais adiante. 

Retomando, para falar em juventude é necessário definir a situação, os sujeitos 

envolvidos, em seus comportamentos, hábitos, entre outras características que definirão 

determinado grupo, ou seja, considera o jovem a partir de sua constituição como sujeito na 

sociedade e na cultura a qual pertence, e assim podermos falar de juventudes.  

Tecendo mais um link com os eixos da pesquisa encontramos o caminho da cultura 

muito próxima a juventude no que se refere já em pensar os conceitos de juventude aportados 

na diversidade de vivencias cotidianas dos jovens. Já em 1993 o sociólogo José Machado 

Pais, usa a expressão culturas juvenis como título de seu livro – Portugal, sendo uma obra de 

referência na sociologia da juventude portuguesa. Para ele a juventude não é um todo coeso e 

homogêneo, pois os jovens vivenciam as situações de forma muito peculiar. E desta forma a 

juventude não pode ser tomada por uma fase da vida ou grupo de indivíduos que irão adentrar 

ao mercado de trabalho. O estudo não se limita a área da sociologia, como nos estudos 

convencionais, Pais amplia sua busca utilizando métodos da antropologia como a etnografia e 

as histórias de vida. Culturas juvenis tecem um conceito dinâmico de juventude, o que mais se 

aproxima do conceito que se busca utilizar nesta pesquisa, pois se considera que a juventude 

não se encontra como sujeito receptor das ações veiculadas pelas políticas tanto da juventude 

como aquelas advindas das propostas universitárias, em particular da Extensão. Mas é um 



 

Página | 86 

sujeito que interage, vivencia de forma peculiar, possuem percepções diferentes e tecem 

“mapas de significação” atribuídos por si próprios, Sachetti comenta: 

“(...) cada um tem o seu próprio percurso individual, que varia consoante a 

especificidade do trajecto quotidiano, com as encruzilhadas com que se deparam e 

que estão directamente relacionadas com a família, com a classe de origem social, e 

até mesmo, com os diferentes “mapas de significação” que cada um atribui para si 

próprio” (SACHETTI, 2004, p. 01)  

O olhar para juventude indo nesta dimensão de desenvolver uma trajetória 

interdisciplinar, e porque não transdisciplinar, indo das teorias sociológicas às metodologias 

antropológicas amplia o universo de discussão e reflexão da pesquisa aqui proposta, ou seja, o 

olhar a juventude pelos dois vieses nos permite trabalhar mais profundamente a questão da 

cultura como sendo uma base significativa de costura da formação dos jovens. Há uma rede 

de sentidos que se complementam quando tecemos juventude e cultura. Ao mesmo tempo em 

que se trabalha junto a juventude que se volta para encontrar caminhos de construção de sua 

cidadania – constituindo ações políticas formais,  também vivencia novas construções 

culturais para a própria juventude, trabalhando em um espaço/ tempo propício a vivências 

culturais que contribuam à esse contexto de formação global. 

Essa juventude de onde falamos se define como jovens que pertencem ao universo 

Universitário, portanto “jovens universitários” 7.  

Em síntese, nosso objeto de pesquisa envolve três campos específicos: juventude, 

cultura e extensão universitária. A juventude tratada na singularidade dos seus aspectos sócio-

culturais; a cultura na perspectiva da construção da subjetividade e a extensão universitária 

promovendo e propiciando as atividades relacionadas a cultura que favoreçam a formação do 

sujeito. A interação cultura e extensão universitária será trabalhada nos enfoques que 

privilegiem mais a juventude, como por exemplo, como a extensão universitária deve estar 

compromissada com a cultura da juventude e, por outro lado, de que forma, de que maneira os 

interesses, necessidades, sentimentos e valores dos jovens constituem-se numa preocupação e 

envolvimento da extensão universitária. A partir dos dados obtidos, dos estudos realizados, 

pretende-se mostrar, identificar a necessidade de políticas para juventude, que desenvolvidas 

nas políticas vigentes no ensino superior, com ênfase na extensão universitária.  

                                                 

7 Os sujeitos da pesquisa. 



 

Página | 87 

A Universidade e os meandros da extensão e da cultura ... 

A Universidade em seu surgimento nos séculos XII – XIII funda como afirmação de 

seus princípios essenciais a liberdade de pensamento,  

“(...) e estão assim selados os direitos da inteligência e do livre indagar, o do 

descobrir, o redescobrir (...) a Universidade não só como um espaço da preservação 

do conhecimento estatuído, como também de criação de conhecimento novo”. 

(NOGUEIRA, 2005, p.01) 

Em seu segundo momento, nos diz Nogueira (2005), o legado da Revolução Francesa 

é o ensino laico, público e Republicano, proporcionando a democracia e o acesso ao ensino 

superior, bem como introduz a “transformação da Universidade no instrumento da realização 

do interesse público” (NOGUEIRA, 2005, p. 02). Na dinâmica de desenvolvimento da 

constituição histórica da Universidade vão sendo agregados valores e dimensões particulares 

quanto ao tempo, espaço, avanços no conhecimento, e os ritmos de apropriação destas 

mudanças em cada sociedade vão se dando por movimentos da política e demais interesses 

onde estão inseridas.  

Nogueira (2005) lembra a Reforma Universitária de Córdoba, que liderado pelo 

movimento estudantil, agrega uma dimensão decisiva nos pilares da Universidade 

contemporânea, que é a “Universidade como instrumento do desenvolvimento 

regional/nacional” (p.02). Com este aspecto é ressaltada a dimensão da Extensão 

Universitária. A tríade (referida anteriormente) se funda indissociável, porém o sentido 

atribuído à Extensão passa por ser esta um simples desdobramento da ação dos demais 

componentes da tríade e caracterizando suas ações como sociais compensatórias. Essa visão 

da extensão se arrasta com problemáticas políticas vivenciadas no período da ditadura e pós-

ditadura. Esses tempos inviabilizaram um projeto ousado, que hoje se institui – 

principalmente a partir da década de 1980 com o fomento da discussão sobre extensão no 

meio universitário, onde se cria o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras. O projeto, de dimensão nacional em discussões, resgata a extensão como  

“(...) um meio através do qual a universidade vai cumprir sua função social. 

Repensar a extensão enquanto atividade acadêmica significava colocá-la ao lado do 

ensino e da pesquisa, na cadeia de produção e difusão do conhecimento. Significa 

entendê-la como o instrumento que vai possibilitar a democratização do 

conhecimento produzido e ensinado na universidade e atender às demandas mais 

urgentes da população. Ao mesmo tempo, ela se constitui em uma forma 

privilegiada, por meio da qual a universidade avalia e submete à avaliação da 

sociedade o conhecimento que produz, pelo confronto com situações concretas.” 

(NOGUEIRA, 2005, p. 11) 
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Até a criação do Fórum
8
 foram realizados, o que Nogueira (2005) considera, uma série 

de ensaios de política, que ao chegar ao Plano de Trabalho de Extensão Universitária 

realmente se caracteriza a primeira política de extensão universitária brasileira. Este plano se 

dá após estudos das principais concepções de extensão e a legislação brasileira. Vale ressaltar 

que nos anos 1970 o Plano de Trabalho de Extensão Universitária elaborado pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) foi o primeiro documento a ser considerada a primeira política 

de extensão universitária brasileira.  A partir da criação do Fórum, outras duas políticas são, 

hoje, discutidas, são elas: O Programa de Fomento à Extensão Universitária – PROEXTE 

(elaborada em 1993) e o Plano nacional de Extensão Universitária (elaborada em 1998).  

No Plano Nacional de Extensão Universitária de 1999, achamos de início a relação 

com os dois eixos anteriores, que vem a ser a ação cidadã implicada como proposta nas 

universidades hoje, diz o seguinte; 

“A ação cidadã das universidades não pode prescindir da efetiva difusão dos saberes 

nelas produzidos, de tal forma que as populações cujos problemas tornam-se objeto 

da pesquisa acadêmica sejam também consideradas sujeito desse conhecimento, 

tendo, portanto, pleno direito de acesso às informações resultantes dessa pesquisa” 

(PLANO NACIONAL EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1999, p. 08). 

Encontramos nos Relatórios e Documentos de Trabalho do grupo encarregado de 

estudar uma das metas do Plano nacional de Extensão lançado em 1999 [que é o estudo das 

diretrizes para implementação dos Sistemas de Informações e Dados das Pró-Reitorias de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras], metas se referem à área de 

desenvolvimento cultural; 

“Ao descrever as Metas da Articulação com a Sociedade, o Plano Nacional de 

Extensão referencia em tempo o desenvolvimento de programas de extensão ligados 

à ampliação da oferta e melhoria da qualidade da educação básica, programas e 

projetos relacionados à preservação e sustentabilidade do meio ambiente, melhoria 

da saúde e qualidade de vida, melhoria do atendimento à tenção integral à criança, 

aos adolescentes e aos idosos, participação no programa de educação nas áreas de 

reforma agrária, promoção de atividades de desenvolvimento cultural – 

principalmente voltadas para o incentivo á leitura – assim como as do turismo 

regional, folclore e cultura popular”.(PLANO NACIONAL EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA,1999,p. 20). 

                                                 

8 O Fórum é considerado um ator social voltado para sistematização da política de extensão das 

universidades públicas brasileiras (Pimentel, 2005). 
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O Grupo de Trabalho organizou as diretrizes relativas às áreas temáticas que deveriam 

ser aplicadas por todas as universidades públicas brasileiras e para cada área temática 

elaborou uma ementa. A ementa da área de cultura estabelece: 

“Desenvolvimento de cultura; cultura, memória e patrimônio; cultura e memória 

social; cultura e sociedade; folclore, artesanato e tradições culturais; produção 

cultural e artística na área de artes plásticas e artes gráficas; produção cultural e 

artística na área de fotografia, cinema e vídeo; produção cultural e artística na área 

de música e dança; produção teatral e circense; rádio universitária, capacitação de 

gestores de políticas públicas do setor cultural; cooperação interinstitucional e 

cooperação internacional na área; cultura e memória social” (PLANO NACIONAL 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1999, p. 25-26). 

Observa-se que estas propostas agregam valor educacional às oportunidades de 

contribuir com as agendas voltadas para novas formas de representação das políticas e 

culturas, respeitando o modus vivendis e a expansão das aspirações e habilidades da 

população e sociedade local/ regional.  Neste contexto as universidades, por meio do 

desenvolvimento de ações que promovam, por meio da cultura local, a formação de seus 

alunos e da comunidade em geral. O objetivo é o de proporcionar um espaço de interação e 

discussão sobre os diferentes campos das artes, proporcionando aos alunos a tão famosa 

“vivência da estética”, que promove a sensibilidade, instiga o pensamento e a reflexão sobre o 

contexto, a sociedade e a sociedade a qual pertence.  

Na área de educação, no contexto universitário, em que na tríade pesquisa-ensino-

extensão, ressalto o campo da extensão como o lócus no qual a relação universidade-cultura-

sociedade se realiza. O espaço é o da escolaridade universitária, e nesse contexto faço o 

recorte para a dimensão da extensão, a qual se constitui uma das funções da Universidade. 

Nesta dimensão a relação cultural se impõe como dado significativo nas construções, tanto do 

ponto de vista da sociedade e cidadania, quanto para a formação de identidades culturais 

juvenis.  Isso a partir da possibilidade das atividades extensionistas serem o elo de 

compreensão da interação universidade/ cultura/ sociedade.  

É o caminho da ação extensionista capaz de realizar um objetivo cultural mais amplo, 

quando se apresenta a partir do conceito; 

“A extensão universitária se distingue como um processo que implica uma 

comunicação com a sociedade, em uma dimensão comunicacional que revela suas 

experiências históricas e políticas e, pautada no conhecimento científico, 

tecnológico, cultural e humanístico acumulado na universidade” (MENDES, 2005, 

p. 08). 
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Não é apenas a realização de atividades no campo da cultura que interessa, é estar 

proporcionando o desenvolvimento da capacidade de análise e crítica sobre a visualidade do 

mundo contemporâneo, implicando a reflexão sobre a vida cotidiana e as formas diversas de 

relações estabelecidas com a sociedade, em seus vieses de historicidade, política e economia. 

É partilhar com o público a capacidade que o artista possui em expressar “a ambiência 

contemporânea” por meio do trabalho com as diferentes linguagens artísticas em suas relações 

espaço-tempo, utilizando-se do exercício amplo, contínuo e crescente da sua percepção e sua 

apreciação estética.  

A cultura hoje promovida na universidade via Extensão Universitária, sendo uma das 

instituições sociais responsável pela educação e junto com a sociedade, representada hoje 

pelos governos, movimentos sociais, organizações não-governamentais, nacionais e 

internacionais, bem como o setor privado e as agências multilaterais de desenvolvimento, 

estão se movimentando em um sentido de unidade na busca de programar políticas de 

empoderamento comunitário. Desta forma a Extensão Universitária envolve-se na legitimação 

de concepções de que fundam a idéia de reconhecimento dos estilos de vida e da produção 

material e imaterial das diversas culturas.  

“O papel da universidade na visão de ir além da sala de aula e do cientificismo 

desvinculado do significado da realidade social dos sujeitos, supera paradigmas e 

normas de identificação histórica tanto de natureza como de função das 

universidades, e seu papel no desenvolvimento do ensino da pesquisa e da extensão. 

A partir da função universitária como lócus privilegiado de ‘descobertas destinadas 

a deslocar as fronteiras do conhecimento. Mas, tanto no experimento científico 

quanto no diálogo reflexivo ou no desempenho pedagógico, persiste um objetivo 

comum, seguir nesta aventura fantástica do espírito humano mordido pela 

curiosidade insaciável de saberes’, (Barbieri, 1999: 11), buscasse entender o papel 

da extensão universitária, enquanto proponente de criação de políticas culturais que 

contribua na formação do sujeito social, localizado na categoria juventude, e ao 

mesmo tempo não relegar sua vocação gerada no seio do pensamento humanista 

(Op.cit), e como guardiã do legado de contos já produzidos como trabalho de ser 

capaz de fazer o diálogo deste legado com os contos mais atuais produzidos, de 

forma a gerir e fecundar novas idéias”. (MENDES, 2005, p. 06) 

Têm-se assim, o desafio de compreender/ construir o espaço da extensão universitária 

como lócus de fomento, por meio de atividades extensionistas de diversas naturezas que 

contemplem a formação generalista/ especialista, não relegando ao segundo plano a formação 

do jovem universitário cidadã, pois é preciso estabelecer links na vida cidadã para associar 

competências e construir a memória social/ cultural de um povo (RAMAL, 2002).  

“(...) no campo da cultura, a extensão universitária ultrapassa a função de 

exclusivamente atender a demanda pela universidade geradora de novos 
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conhecimentos por uma função mais propositiva, que plena da consciência de sua 

função social atua na promoção do desenvolvimento cultural da sociedade. Preservar 

e desenvolver a cultura são visto como necessidade intrínseca da universidade, que 

se integram as diferentes forças na sociedade para a conservação do legado cultural”. 

(MENDES, 2005, p. 06)   

A questão, assim envolve a necessidade de construção do espaço da extensão 

universitária ser propício ao desenvolvimento cultural e por meio deste constituir mecanismos 

de crescimento tanto para a juventude universitária quanto a correspondência de suas ações 

responsáveis no espaço de direitos e deveres sociais.  

A problemática segue sem muitas definições no que tange aos processos gerenciadores 

de novas estruturas para pensar a inserção da cultura sob a forma de fundamento aos campos 

isolados das ciências específicas. Algumas tentativas inerentes a esses processos são 

iniciativas validadas por universidades tradicionais em promover a cultura na instituição, mas 

a articulação necessária à compreensão da juventude ainda está ao largo de se constituir eixo 

na formação. 

  



 

Página | 92 

REFERÊNCIAS 

ABRAMO, Helena Wendel & BRANCO, Pedro Paulo Martoni. Retratos da juventude brasileira. 

Análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. 

 BAUMAN, Zygmunt. La ambivalencia de la modernidad y otras conversaciones. Paidós, 2002. 

DAYRELL, Juarez Tarcísio. In SPÓSITO, Marília Pontes (Coord.). Estado do Conhecimento. 

Juventude e escolarização. S/ed. 2000. 

GROPPO, L. A. Juventude. Ensaios sobre sociologia e história das juventudes modernas. Rio de 

Janeiro: DIFEL, 2000.  

LARRAIA, R. Barros. Cultura: um conceito antropológico. 7ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

1993. 

MANNHEIM. “O problema sociológico das gerações. In: FORACCHI, Marialice M. (org.). 

Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 1982. Karl Mannheim, Col. v. 25.  

MARGULIS, M (org.). La Juventud es más que uma palabra. Buenos Aires: Biblios, 1996.  

MENDES, Sonia Regina. Relatório da Pró-Reitoria Comunitária e de Extensão 2005. Duque 

de Caxias: UNIGRANRIO, 2005. 

NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel. Políticas de extensão universitária brasileira. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

 ____________. Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Belo Horizonte: 

PROEX/ UFMG; o Fórum, 2000. 

NOVAES, Regina; VANNUCHI, Paulo (Orgs.). Juventude e sociedade: trabalho, educação, 

cultura e participação. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004. 

PAIS, José Machado. Culturas Juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1993. 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE/ PARA/ COM JUVENTUDES. Brasília: UNESCO, 2004. 

SACHETTI, Inês. Culturas juvenis – notas de aula. Centro de Estudos Sociais. Projecto Culturas 

Juvenis. Portugal: Universidade de Lisboa, 2004. 

SISTEMAS DE DADOS E INFORMAÇÕES: BASE OPERACIONAL DE ACORDO COM O 

PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras. Rio de Janeiro: NAPE, UERJ, 2001. Coleção Extensão Universitária; v. 1, 2. 3. 

SPÓSITO, Marília Pontes (Coord.). Estado do Conhecimento. Juventude e escolarização. S/ed. 

2000. 

 

http://www.lecturalia.com/autor/2331/zygmunt-bauman
http://www.lecturalia.com/libro/18022/la-ambivalencia-de-la-modernidad-y-otras-conversaciones


 

Página | 93 

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – PRÁTICAS BEM SUCEDIDAS EM 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR 

 
Regina Célia de Souza 

Psicóloga, Mestre em Psicologia Social(FGV/RJ),Professora Assistente e Coordenadora da 
Licenciatura da FABES; Professora do IST-RIO/FAETEC e Coordenadora do Programa de Formação 

da rede FAETEC/RJ. 
 

RESUMO: Este artigo pretende apresentar uma experiência docente no ensino 

superior, sob a concepção pedagógica Mandala desenvolvida no Instituto Superior de 

Tecnologia em Ciências da Computação, através de ações interdisciplinares norteadas pela 

integração das áreas humanas e tecnológicas e com a utilização da TI em tempo real em sala 

de aula. 

Palavras Chave: Concepção Mandala; Interdisciplinaridade; TI em tempo real em 

sala de aula 

 

ABSTRACT: This article presents a teaching experience in higher education, under the 

Mandala instructional design developed at the Institute of Technology in Computer Science, through 

actions guided by the interdisciplinary integration of human and technological areas and the use of IT 

in real time in the classroom. 

Keywords: Mandala Design, Interdisciplinary, real-time IT in the classroom. 
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INTRODUÇÃO: 

A inserção da tecnologia na educação, isto é, sua utilização em sala de aula, ainda se 

faz de modo tímido. 

Geralmente laboratórios de informática são criados, mas para aulas de informática. 

Difícil observar sua utilização de forma integrada às disciplinas do ensino básico e superior. 

No ensino superior, a tecnologia comparece de forma mais freqüente na modalidade EAD e 

vez por outra na utilização de lousas eletrônicas e muito frequentemente a internet, para 

realização de pesquisas para desenvolvimento de trabalhos. 

O ensino superior, apesar de voltar boa parte de suas ações à pesquisa, e, com certa 

ousadia gerando produções científicas inovadoras, na docência, isto é, nas ações em sala de 

aula, tem se mostrado extremamente conservador. 

O uso da tecnologia da informação em tempo real no ensino superior, isto é durante as 

aulas, é experiência rara mas plenamente possível, desde que se repense as concepções de 

educação, tempo e espaço escolar, fugindo das armadilhas dos mosteiros e academias 

militares, tão bem sinalizado por Foulcaut(1997). É o que pretendemos mostrar com esse 

trabalho. 

1.UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR  E A UTILIZAÇÃO DA 

TECNOLOGIA DA  INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL: 

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vinculada à Secretaria de Estado 

de Ciência e Tecnologia (SECT), oferece educação profissional gratuita, em diversos níveis 

de ensino, à população do Estado do Rio de Janeiro. Criada em 10 de junho de 1997, a 

Fundação reúne Escolas Técnicas Estaduais; Unidades de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Industrial e Comercial; Institutos Superiores de Educação e Tecnologia, e 

Centros de Educação Tecnológica e Profissionalizante. 

O Ensino Superior da Faetec tem a missão institucional de formar profissionais para as 

áreas de tecnologia e educação. Neste sentido, as áreas de formação são: recursos naturais; 

informação e comunicação;ambiente saúde e segurança e educação, distribuídas em dez 

Institutos Superiores  nos Municípios de  Campos; Bom Jesus de Itabapoana; Itaperuna; Santo 

Antônio de Pádua; Três Rios; Petrópolis; Paracambi;Caxias e Rio de Janeiro. 
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O IST-RIO – Instituto Superior de Tecnologia em Análise de Sistemas do Rio de 

Janeiro, foi criado em abril de 2003, e, consciente de seu papel na sociedade, vem procurando, 

nos últimos anos, intensificar ações voltadas à consolidação da integração das suas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Além das atividades de sala de aula, a equipe do instituto tem proporcionado 

contribuições nos âmbitos social e científico. Professores, alunos e funcionários têm 

colaborado no desenvolvimento de diversas dessas atividades, que, aos poucos, deixam o 

plano da idealização para se tornar realidade. A Coordenação de Extensão e Pesquisa é o 

segmento do IST-Rio responsável pela promoção, articulação e gerenciamento das ações que 

extrapolam a sala de aula. Para melhor caracterizar papéis e responsabilidades, em 2005, a 

Coordenação de Extensão e Pesquisa foi reorganizada de forma a conter os seguintes setores: 

 Coordenação do Programa de Iniciação Científica; 

 Coordenação de Eventos; 

 Coordenação de Imagem e Produção Institucional; 

 Coordenação de Convênios e Parcerias; 

 Coordenação de Pós-Graduação 

Ainda pensando na integração ensino,pesquisa e extensão, O IST-RIO chegou à uma 

concepção pedagógica  inovadora e já gerou dois livros publicados*:  

 Escola Mandala: Uma Nova Concepção para o Ensino Tecnológico na Rede 

Faetec (formato .epub)  

 Escola Mandala em Ação: Conceitos, Propostas e Experiências do Instituto 

Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro (formato .epub)  

 

A Pedagogia Mandala, surgiu no IST-RIO, em meio à discussões sobre tecnologias e 

humanidades, provocando o entendimento de que: 

 “Educar é criar espaços. Essa afirmação nos remete à visão do educador como um 

criador de condições para que a educação aconteça de forma plena e significativa. 

Criar espaços, nesse sentido, não é apenas a atuação do educador na escolha e 

estruturação do lugar em que o processo educativo vai se desenvolver. 

Criar espaços é criar acontecimentos. É articular o espaço, tempo, recursos humanos 

e tecnológicos para produzir momentos que possibilitem ao educando ir, cada vez 

mais, assumindo-se como sujeito, ou seja, como fonte de iniciativa, responsabilidade 

e compromisso.” (MOTA, 2006). 

http://www.faetec.rj.gov.br/ist-rio/app/images/pdf/livroistcc_2aed.pdf#_blank
http://www.faetec.rj.gov.br/ist-rio/app/images/pdf/livroistcc_2aed.pdf#_blank
http://www.faetec.rj.gov.br/ist-rio/app/images/stories/ebooks/mandala.rar#_blank
http://www.faetec.rj.gov.br/ist-rio/app/images/livros/mandala_em_acao.pdf#_blank
http://www.faetec.rj.gov.br/ist-rio/app/images/livros/mandala_em_acao.pdf#_blank
http://www.faetec.rj.gov.br/ist-rio/app/images/stories/ebooks/mandala2.rar#_blank
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Assim,a integração humanidades/tecnologia tornou-se possível, permitindo 

experiências fundamentais para a religação dos saberes (Morin,2007)  e sua aplicação à 

sociedade.Cabe ressaltar que nessa religação de saberes, o corpo foi religado ao 

desenvolvimento intelectual e consequentemente, razão e emoção, alma e corpo, como 

veremos na experiência relatada a seguir. 

1.1 – INTERDISCIPLINARIDADE E SALAS HÍBRIDAS NO ENSINO 

SUPERIOR: 

Segundo Ivani Fazenda(2008), o objetivo de um trabalho interdisciplinar vai muito 

além do que procurar interconexões entre as diversas disciplinas, é, antes de tudo, “dar 

visibilidade e movimento ao talento escondido que existe em cada um de nós”. 

Sob essa perspectiva, as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 

Metodologia de Pesquisa desenvolvem uma ação pedagógica interdisciplinar buscando 

problematizar a tecnologia com questões políticas, sociais e éticas. 

Conforme FREIRE et alli(2009) o planejamento dessas ações é coordenado de acordo 

com o interesse dos alunos sobre temas para o desenvolvimento da pesquisa,considerando-se 

os conhecimentos por eles já adquiridos. Entretanto, essas ações não se limitam ao que aluno 

já sabe, ao contrário, buscam ampliar seu horizonte apresentando contextos ainda não 

conhecidos. Essas ações também envolvem as questões teóricas dialogadas com os aspectos 

históricos, sociais e políticos da evolução científica. 

 Partindo do princípio da formação humana, os alunos entram em contato também com 

as questões morais e éticas que permeiam a pesquisa e a tecnologia, no sentido de 

compreender que toda pesquisa deve ser desenvolvida em prol da humanidade, do bem-

comum, da coletividade. 

Portanto, as disciplinas de Metodologia de Pesquisa, Língua Portuguesa e Língua 

Inglesa se inter-relacionam a partir desta mesma perspectiva, incentivando a reflexão, a 

discussão e elaboração de um trabalho interdisciplinar. 

Durante as aulas, os alunos têm a oportunidade de elaborar uma pesquisa bibliográfica 

sobre o tema escolhido, levantar dados, analisar e chegar a uma conclusão em grupo. Este 
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processo, mediado pelos professores, possibilita o diálogo entre diferentes pontos de vista, o 

desenvolvimento da argumentação e, por fim, a construção de um novo conhecimento. 

Tendo em vista, a importância de uma língua para a elaboração e apresentação de 

qualquer trabalho acadêmico, as disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa surgem 

como aportes norteadores para todas as ações acima descritas. 

Estes trabalhos interdisciplinares são construídos, gradativamente, por cada grupo em 

salas de aula híbridas (MOTA, 2006), ou seja, salas que permitem a leitura e discussão dos 

trabalhos em progresso e também a utilização de computadores para pesquisas via Internet, 

digitação e formatação dos mesmos. O processo de elaboração desses trabalhos atribui aos 

professores um papel relevante, visto que suas observações durante o passo a passo dos 

trabalhos são realizadas com a intenção de estimular a reflexão sobre os conteúdos das 

disciplinas e questionar a relevância dos trabalhos em seus aspectos sociais, políticos e 

acadêmicos. Portanto, o professor perde a função exclusiva de transmissor de conhecimento e 

o aluno participa efetivamente do processo de ensino-aprendizagem. 

A avaliação desses trabalhos acadêmicos faz parte das ações interdisciplinares. Tanto 

o processo de elaboração, quanto o de apresentação da pesquisa são avaliados por todos os 

professores envolvidos, o que melhora a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, pois de outra 

forma os alunos não teriam a mesma disponibilidade de tempo para se dedicar a mais de um 

trabalho. 

A avaliação final se realiza por meio de um Workshop no final de cada período letivo, 

onde cada grupo apresenta sua pesquisa lançando mão de aparatos técnicos como datashow, 

vídeos e aparelhos sonoros. Neste momento, a disciplina de Língua Portuguesa também os 

auxilia com orientações fundamentais para uma boa comunicação oral, estimulando nos 

alunos a autoconfiança e auto-estima. 

2– A UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES EM TEMPO REAL NA SALA 

DE AULA: 

2.1 – A METODOLOGIA 

Como a proposta da Pedagogia Mandala visa à integração das tecnologias com as 

humanidades, da extensão, da pesquisa e do ensino, a disciplina de Metodologia da Pesquisa é 
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apresentada aos alunos no primeiro período. Por isso, há que se quebrar algumas expectativas 

dos alunos, de que ao chegar ao curso, só tratarão de tecnologia. 

Muitos olhares incrédulos são lançados ao falar em pesquisa, conhecimento, verdade, 

hipótese, etc. Mas a própria tecnologia ajuda o professor, à medida que permite que o 

entendimento do que é a disciplina e de como será desenvolvida se apresenta através da 

plataforma Moodle. 

Além disso, há sempre a possibilidade da discussão de vídeos e filmes que permitem 

esse olhar e a discussão mais filosófica, social e política das tecnologias. 

Ao perceber que a tecnologia será utilizada, um brilho nos olhares é percebido como 

se dissessem – Ufa! Não vai ficar só no blá, blá, blá. Mas aí, um paradoxo se estabelece, 

quando percebem que o trabalho da disciplina será elaborado no cotidiano das aulas com a 

tecnologia. E esta é uma prática que eles não esperam. 

Além disso, o trabalho em grupo, a integração e coordenação dos diferentes pontos de 

vista é outro processo de aprendizagem proporcionado, visto que, até então, o trabalho em 

grupo para esses alunos se resumia em cada um assumir uma parte. 

Após os aportes teóricos sobre as fases de uma pesquisa, através do 

computador/internet, eles irão buscar temas de seu interesse, delimitar o tema, buscar 

fundamentação teórica, artigos científicos já produzidos sobre o que escolheram abordar, 

salvar o que encontraram de mais relevante... sempre supervisionados pelo professor. 

Como se vê, o trabalho do professor nesta prática é nortear e gerenciar as ações dos 

alunos, não só sugerindo sites de busca de artigos científicos, de universidades e bibliotecas 

virtuais, mas também auxiliando na administração dos conflitos gerados nas relações 

interpessoais. 

O trabalho interdisciplinar com a Língua Portuguesa permite a aprendizagem da 

escrita científica e da elaboração dos slides para a apresentação em público. 

Cabe ainda destacar que os sites de redes sociais e vídeos não são conteúdos 

bloqueados no nosso sistema. Eles podem acessá-los, tanto para comunicação entre eles 

quanto para utilização desses sites para a pesquisa. 



 

Página | 99 

E talvez o mais importante é perceber como são criativos na escolha dos temas para a 

pesquisa, no sentido da aplicação e desenvolvimento da tecnologia. 

Os Workshops para as apresentações dos trabalhos tem evoluído muito, não só com a 

formatação dos slides como também na utilização de vídeos – já postados na internet ou 

elaborados por eles. 

Muitos desses trabalhos acabam se tornando Projetos de Iniciação Científica, TCC, 

além de artigos apresentados em fóruns, congressos e seminários. 

3. REGISTROS E DEPOIMENTOS: 

Em termos de desenvolvimento de habilidades e competências, visando 

especificamente a formação profissional e o mercado de trabalho, os alunos desenvolvem, 

além da reflexão, consciência da integração de saberes, compromisso ético e social, fluência 

verbal, e técnicas de apresentação visual, ampliando assim saberes pessoais, conforme 

registros abaixo: 

“Achei uma ótima iniciativa, já que os alunos 
podem aproveitar tudo o que fazem em uma 

matéria e aplicá-la em outras partes do curso 
por causa da interdisciplinaridade. O importante 

saber de determinada coisa, mas é de tão 
importância também saber onde e como aplicá-la. 

E sim, isso ajuda o aluno a querer fazer e 
chegar ao mestrado, já que o interesse aumenta, 

o domínio sobre o assunto também e assim é 
provável que o aluno queira ir mais à frente.” 

( Lívia Ribeiro – ex-aluna e Mestre em Tecnologia da Informação – IME/RJ) 

 

“ Achei muito interessante a experiência de fazer 
um trabalho que abrangeu os conceitos que nos 

foram passados nas aulas de duas disciplinas, 
não só pelo fato de ter diminuído a carga de 

trabalhos, mas pela possibilidade de integrar 
duas áreas distintas na construção deste, e 

também por ter proporcionado a possibilidade 
de ter este trabalho construído de forma 

gradativa, o que tornou o resultado final mais 
rico e consistente.” 

  ( Andréa Castanheira – 5º período) 
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“Algumas vezes, quando nos deparamos com 
uma determinada disciplina desenvolvemos 

algum tipo de resistência por 
antecipação porque achamos que virá com ela 

todo o tecnicismo que lhe é próprio. Mas 
quando ela é entrelaçada com outras disciplinas 

o processo de aprendizado se torna mais 
dinâmico permitindo que o aluno interaja mais 

porque lhe é dada a visão de como e onde essa 
disciplina pode se encaixar no seu dia-a-dia, 

dando um sentido mais prático ao todo.  
Parece-me que esse é o foco: essa "maneira 

interdisciplinar de trabalho" funciona como um 
facilitador para o aluno que deixa de ser um 

mero observador para se tornar um participante 
do processo de aprendizado.” 

 
(Neivaldo Rodrigues – 5º. per.) 

AS SALAS HÍBRIDAS 
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WORKSHOPS COM APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A necessidade de romper com a tendência fragmentadora e desarticulada do processo 

do conhecimento,justifica-se pela compreensão da importância da interação e transformação 

recíprocas entre as diferentes áreas do saber. Essa compreensão crítica colabora para a 

superação da divisão do pensamento e do conhecimento, que vem colocando a pesquisa e o 

ensino como processo reprodutor de um saber parcelado que conseqüentemente muito tem 

refletido na profissionalização, nas relações de trabalho, no fortalecimento da predominância 

reprodutivista e na desvinculação do conhecimento do projeto global de sociedade. 

Estes trabalhos trazem inúmeros benefícios para os alunos que começam a entender a 

Instituição de Ensino Superior como um todo, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, para além 

do fato de conseguir associar o conteúdo apreendido nas diferentes disciplinas. O 

conhecimento não fica mais compartimentado às divisórias dos cadernos, há uma integração 

entre os diferentes conteúdos. Diante desta realidade, muitos alunos começam a perceber a 

importância da pesquisa para sua formação pessoal, acadêmica e profissional e da 

continuidade dos estudos em cursos de especialização e pós-graduação. 
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Além disso, a interdisciplinaridade aliada às salas híbridas confere um sentimento de 

“aprendizagem em tempo real” ao processo educativo. Os alunos tornam-se conscientes do 

processo educativo e a interação entre as diversas áreas do saber concede, um caráter 

científico e coletivo à construção do conhecimento. Do mesmo modo, humanidades e 

tecnologias tornam-se dois lados de uma só moeda. 

Destaque-se ainda, o desenvolvimento consciente de uma inteligência coletiva, 

proposta por Pierre Lévy (2004) que “é uma inteligência distribuída por toda 

parte,incessantemente valorizada,coordenada e mobilizada em tempo real”, a partir de 

trabalhos cooperativos e ações de compartilhamento de conhecimentos. 

Cabe ressaltar que esses benefícios não são privilégios apenas dos alunos, pois os 

professores também são instigados a dar continuidade a sua formação acadêmica e 

profissional. 

Para tanto, quatro princípios são fundamentais: a humildade, a coerência, a expectativa 

e a audácia. Não existe conhecimento absoluto, nem informação que não seja relevante. 
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A ESSÊNCIA DOGMÁTICA E A SIGNIFICAÇÃO ESTÉTICA: ARTE E 

LINGUAGEM EM COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

The dogmatic essence and the aesthetic significance: Art and Language in Communication and 

Information 

L'essence dogmatique et signification esthétique: Art et Langage en Communication et Information 
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Resumo: Este artigo é dedicado in memorian de dois incentivadores do estudo e das 

coisas deste país, o português João Elias Pereira, amado pai, e o brasileiro Latuf Isaias Mucci, 

professor que inspirou esse texto resultante da disciplina Arte e Sistemas Semióticos do 

Mestrado em Ciência da Arte, quando fui mestranda em Comunicação, Imagem e Informação 

na UFF, no segundo semestre de 1998. É uma análise possível da relação da Arte e 

Linguagem com a Comunicação e Informação, para além da busca da essência da arte 

(questão dogmática, princípios que partem dela indubitavelmente) em direção à sua 

significação (questão estética, implicações históricas e ideológicas). Trata do discurso crítico 

dos preconceitos emotivo-ideológicos da sociedade desde o Paleolítico superior, que levaria à 

cisão teoria e técnica da arte em razão da elite e emoção popular. 

Palavras-chave: Arte e Linguagem. Comunicação e Informação. Estética e Discurso. 

 

Abstract: This article is dedicated in memoriam of two supporters of the study and the things 

of this country, the Portuguese João Elias Pereira, beloved father and Brazilian Latuf Isaias Mucci, a 

teacher who inspired the text resulting from the Discipline Art and Semiotic Systems by the Master’s 

degree of Science of Art when I was master in Communication, Image and Information at UFF, in the 
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second half of 1998. It is possible an analysis of the relationship of Art and Language with the 

Communication and Information, and the search for the essence of art (question dogmatic principles 

that leave no doubt of it) toward its significance (aesthetics, historical and ideological implications). 

It's critical discourse of emotional and ideological prejudices of society since the Upper Paleolithic, 

which led to the breakup theory and technique of art because of the elite and popular emotion. 

Keywords: Art and Language. Communication and Information. Aesthetic and Discourse. 

 

Resumé: Cet article est dédié à la mémoire de deux partisans de l'étude et les choses de ce 

pays, les Portugais João Elias Pereira, père bien-aimé et brésiliens Latuf Isaias Mucci, un enseignant 

qui a inspiré le texte résultant de la Discipline l'Art et des Systèmes Sémiotiques du Maîtrise of 

Science de l’Art quand j'étais maître dans la Communication, l'Image et l'Information à l'UFF, dans la 

seconde moitié de 1998. Il est possible une analyse de la relation de l'Art et la Langue avec la 

Communication et l'Information, et la recherche de l'essence de l'art (principes question dogmatique 

qui ne laissent aucun doute à cet égard) vers sa signification (esthétique, les implications historiques 

et idéologiques). C'est le discours critique des préjugés émotionnels et idéologiques de la société 

depuis le Paléolithique supérieur, qui conduit à la théorie et la technique de rupture de l'art en raison 

de l'émotion d'élite et populaire. 

Mots-clés: Art et Langage. Communication et Information. Esthétique et Discours. 
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INTRODUÇÃO 

“O ato da comunhão do sentido é um vértice da práxis de todas as estruturas intuitivas de 
percepção, de memória, de imaginação, que o corpo vive no mundo do qual emerge, não a sua 

diluição em fórmulas discursivas.” 
(Formaggio, 1985). 

 

“A arte é tudo aquilo a que os homens chamam arte” diz Dino Formaggio (1985, p. 9), 

esboçando criticamente sua definição de arte como um fazer essencialmente humano, antes 

que uma banalização arbitrada e relativa. Definição que começa a ser exposta a partir de uma 

“validade negativa”, isto é, de uma aversão à perspectiva metafísica ou universalizante da 

busca de uma realidade fixa, de uma “essência da arte” – o que, enfim, não é arte: intuição, 

forma, ideia e prece. 

Contra a perspectiva metafísica, que da análise de uma parte de aspectos sobre a arte 

faz todo um estilo fechado e eterno, Formaggio (1985, p. 9) apresenta, então, uma “ideia geral 

de artisticidade”: “uma lei de conexão dos vários significados com os quais, de quando em 

quando, os homens preencheram historicamente o termo arte, limitando-o, ampliando-o, 

modificando-o continuamente”. Assim, a verdadeira questão acerca da arte deixa de ser a 

busca da essência da arte (questão dogmática) e passa a ser a da compreensão de sua 

significação na sociedade e ao longo do tempo (questão estética). 

Mas resta a questão: O que é “tudo aquilo a que os homens chamam arte”? 

(Formaggio, 1985, p. 9). A esse respeito, ele esclarece que, sob o conceito geral de arte 

atualmente, não podemos saber se o que denomina as “sub-categorias de ‘objetos’” dos 

homens do Paleolítico superior, por exemplo, tinham o estatuto de arte entre eles. Isto, 

contudo, não invalida o discurso ou efeito de sentido (Pêcheux, 1988) sobre a arte do passado, 

mas o atrela necessariamente a um movimento contínuo de projeção de experiências na 

sociedade e no tempo, simultaneamente. 

Uma outra questão importante é posta por Formaggio (1985): A arte é ou não um “fato 

físico”? Segundo o filósofo da arte Bendetto Croce (apud Formaggio, 1985, p. 9-10) um fato 

físico é irreal, é uma metáfora da realidade e, a menos que a arte tivesse uma essência que 

assegurasse seu ser real, ela não seria um fato físico. Fazendo esta referência, Formaggio nos 

faz entender que a arte é um fato físico, já que ela se refere à realidade sempre 

metaforicamente e possui uma técnica externa, não essencial (“auxiliar de memória”). De 



 

Página | 107 

modo que a poesia e a pintura, por exemplo, são “repetições” da realidade transformadas na 

forma de obra de arte, como fato mental ou espiritual do artista – apresentam figuras de 

retórica ou são metáforas da realidade interpretada. 

A técnica artística é, então, uma dimensão imprescindível e fundamental da arte, uma 

vez que, no dizer de Husserl (apud Formaggio, 1985, p. 10): “a produção enquanto tal é 

apreciada, admirada; isto é, é o produto de uma ação criadora, segundo uma concepção e uma 

execução técnica”. Segundo Formaggio, recusar esta dimensão técnica da arte é incorrer em 

dois preconceitos emotivo-ideológicos que separam teoria e técnica artística: a eliminação da 

estrutura física e material da arte, com as contradições de cultura técnica, científica e social; e 

a eliminação da feitura material da obra, com a objetivação concreta e as contradições do 

trabalho desta – preconceitos que são analisados na segunda parte do estudo do estudioso. 

Fromaggio se põe, então, outras questões igualmente relevantes acerca da arte: Como 

é possível falar de percepção, imaginação ou conceito na arte? Em que sentido, como e em 

que termos é possível falar de inter-relações entre necessidades, técnicas, materiais e 

projeções? E em que sentido é possível falar de signos, organizações semânticas ou 

simbólicas na arte (semiologia)? Para responder a tais questões o autor salienta a importância 

de verificarmos a arte com base em redes de categorias elaboradas na cultura contemporânea, 

que constituem uma síntese interdisciplinar, sob os conceitos de: praxis-trabalho-alienação 

(Marx); inconsciente-eros-morte (Freud); “nulificação” (existencialismo de Sartre); 

relatividade (Einstein); experimentação apenas dos fenômenos ou das coisas como aparecem e 

não das coisas-em-si, como essências (fenomenologia); entre outros. 

Um outro preconceito ou “confusão essencial e verbal” (Formaggio, 1985, p. 10) no 

discurso do senso comum e no discurso filosófico sobre a arte é apontado com a identificação 

arte-belo. Preconceito cometido por estetólogos (como Croce), que possui especificidades na 

cultura ocidental e oriental e que diz respeito à separação entre arte e beleza em dois campos 

distintos, embora correlativos, ao logno dos desenvolvimentos existenciais e dialéticos da arte 

contemporânea, bem como das reflexões teóricas dela provenientes. Nesse sentido, o autor 

dedica-se a definir o “significado da atual necessidade de se distinguir a arte da beleza” 

(Formaggio, 1985, p. 10), mediante uma comparação das concepções de arte e beleza na 

sociedade contemporânea e naquela da Grécia antiga. 
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Na sociedade contemporânea, enquanto a beleza é um termo genérico e saturado para 

significar a arte (como algo “acabado” ou “aprazível”), sendo às vezes reconhecida como 

objetiva e como subjetiva; a arte (ou os gestos, relações físicas e morais, discursos ou 

exercícios matemáticos de música, teatro, escultura, arquitetura, poesia, cerâmica, pintura 

etc.) é uma obra acabada, capaz de satisfazer gostos e que traz na sua estrutura interna este 

algo difícil de definir, que é a beleza. Na sociedade da Grécia antiga, ao contrário, a beleza 

era um termo preciso e direcionado para as relações harmônicas lógico-cognoscitivas e morais 

da unidade (Belo-Verdadeiro-Bom); enquanto a arte, como experiência artística, veio a se 

identificar em um ideal das comunicações operativas da beleza, tendendo para o infinito, no 

tempo cíclico ou aion e do momento oportuno ou kairos, com todas as coisas ou cosmos. 

Desta comparação Formaggio conclui que a beleza não é coextensiva ou 

absolutamente identificável à arte, e vice-versa. Dessa maneira, a arte como artisticidade 

diferencia-se da beleza por suas operações (técnicas diversas), finalidades (decoração, 

exposição, artefato histórico etc.) e atividades (fruição, composição de ambientes, marco 

cultural ou humano etc.). Não é por menos que, na concepção do autor (Formaggio, 1985, p. 

9) a arte é formada por conjuntos de sentido ou “organizações sígnicas” e pela arte é: 

“possível identificar não só multidões de enunciados de todo o tipo, descritivos, explicativos, 

comunicativos e estimativos, mas também o seu contínuo refletir-se em significações mais ou 

menos simbólicas e teóricas”. 

Formaggio não contesta a validade dos diferentes discursos sobre a arte nem a 

natureza dos objetos destes discursos, que metodologicamente se desenvolvem, se formam e 

se conformam à variação da pirâmide cultural, à estatura da categoria objetiva e ao nível da 

experiência (psicologia, sociologia, ontologia ou existencial). No decorrer do processo 

histórico, um discurso sobre a arte não é, portanto, melhor, mais certo ou mais verdadeiro que 

o outro, em termos quantitativos. Parafraseando Bergson (1946), não se trata de mudança de 

grau quando passamos de um discurso sobre a arte para outro no campo artístico, mas de 

mudança de natureza. Cada discurso sobre a arte é qualitativamente singular, plural, 

polissêmico e incompleto. A arte grega antiga é algo que se diferencia (passado que não é 

melhor nem pior), por exemplo, da arte contemporânea (opacidade presente). 

Uma nova questão sobre a arte faz-se premente para Formaggio: O que significa a 

história no que se refere à arte? A resposta a esta questão exige, para ele, uma “história 
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fenomenológica” da arte, isto é, uma história das figuras de consciência artística no domínio 

das concepções significativas de arte mais vastas. Para a dúvida se houve muita histórias da 

arte (positivistas, idealistas, científicas, filosóficas e líricas), o fenômeno da arte como auto-

conhecimento do homem (ligada à antropologia) é recente e tende a perder força. Esta 

fragilidade da arte como auto-conhecimento do ser humano está presente na concepção que 

Clément Rosset (1989) tem da “natureza humana” como artifício, da mesma maneira que o 

olhar do homem para a “natureza” ou para os objetos que ele denomina artísticos são 

fabricações, são históricos. Formaggio conclui, assim, que uma história da arte 

fenomenológica na contemporaneidade é sempre ambígua e efêmera quanto à continuidade 

comprovada do rigor artístico, constituindo-se por fenômenos de ruptura (o salto e o negativo) 

que conferem significado à arte. Não parece forçoso acrescentar ao pensamento do filósofo da 

arte que cada fenômeno e cada momento da arte é um objeto sob diversas perspectivas 

teóricas ao longo da história da arte, como salienta Gilles Deleuze sob o olhar de Mireille 

Buydens (1990). 

A proposta de uma história fenomenológica da arte na contemporaneidade, 

constituída por fenômenos de ruptura, segundo Formaggio (1985), apresenta dois eixos de 

estudo: o eixo horizontal dos limites de cada arte indefinidos, instáveis e desarticulados 

(campo do senso comum e das fusões); e o eixo vertical da matéria histórica já tratada em 

planos de reflexão e metodológicos diversos (psicológicos, sociológicos, antropológicos e 

estruturais), mesmo nos campos individuais. Além disso, tal história pode partir de categorias 

estético-artísticas, como: belo, sublime, cósmico, trágico e delicado. A história da experiência 

artística se dá, enfim, nos pontos de interseção de fatores técnicos e culturais, que posso 

chamar de discursos entre, operadores teórico-técnicos. 

Formaggio termina esta breve introdução à temática artística com o projeto de 

procurar atualmente unidades temporárias e aglomerados significativos no material acerca da 

arte passada, com base em tal história fenomenológica da arte. Isto, abandonando a idealidade 

duradoura da consciência artística e o esquematismo dialético que vigoram no pensamento da 

arte desde Platão (representação, cópia-realidade) até Hegel (dialética, tese-antítese-síntese), 

quanto ao saber-poder sobre arte. Assim, a arte passa a ser entendida como metáfora da 

realidade, o que constitui campos de saber sempre em movimento e distintos, para além de 

uma compreensão linear ou progressista da história da arte como evolução de momentos que 

se ultrapassem, da tese do passado, à antítese do presente, em vista da síntese do futuro. A 
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história da arte se dá no “devir” (para empregar um termo deleuziano) das gêneses e 

estratificações do terreno artístico em seu processo histórico. Processo esse que não representa 

um progresso linear, uma vez afirmado que cada discurso sobre a arte é qualitativamente 

singular, cuja significação polissêmica e de incompletude sustenta o objeto estético com 

pontos de regularidade e transformação, repetição e diferença de significados formulados de 

outros modos possíveis. 

ARTE E LINGUAGEM EM COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO: DA 

ESSÊNCIA À SIGNIFICAÇÃO NA HISTÓRIA E SEMIOLOGIA DA ARTE 

O que é possível dizer, mostrar e pensar da correlação arte-linguagem? “A cada 

momento se ouve atualmente falar de arte como de linguagem: este sintagma estereotipado 

está inscrito na língua do nosso tempo.” (Mikel Dufrenne apud Formaggio, 1985, p. 10). 

Ao lado das organizações sígnicas verbais (linguísticas) são colocadas organizações 

não verbais (som, imagem, gesto), ambas semiológicas, conjuntos de signos, expressões 

significantes e conteúdos significados. 

A semiologia é “uma ciência que se ocupa dos vários tipos de organizações sígnicas, 

por exemplo, segundo Barthes, desse conjunto de signos que são a moda, a alimentação, o 

automóvel, o mobiliário.” (Formaggio, 1985, p. 10). Existem sistemas sígnicos objetuais, 

gestuais e icônicos, que segundo o filósofo são constituições organizativas-legislativas 

diversas. 

O estruturalismo, de Ferdinand de Saussure não postula, por exemplo, desde sua 

proveniência no início do século XX, uma identificação de linguagem e arte nem de 

Linguística e Estética, mas sim a sua distinção como ciência – a linguagem seria o fato social 

total que escapa às ciências humanas; a língua seria o sistema de signos que contém os hábitos 

produzidos pela fala, e depositados nas instituições sociais e objetivas; a fala seria o fato 

criativo, individual, eventual objeto da “psico-fisiologia”; e o signo linguístico seria arbitrário, 

pois a relação entre o significante (imagem acústica) e o significado (imagem mental) é 

“imotivada”, isto é, não se baseia em necessidade natural ou interna, é social, histórica, 

ideológica, cultural. 
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 A linguagem possui duas funções: de Comunicação (dirigida para o significado) e 

Poética (dirigida para o signo), em conformidade com o chamado Círculo Linguístico de 

Praga ou formalismo russo (Formaggio, 1985). 

A proposta do formalismo russo é que a organização material da linguagem dominante 

na poesia e na linguística informativa denominada de comunicativa (não poética) forma a 

teoria de uma linguística da autonomia do signo, sub-intencionalizada ou instrumental. 

De acordo com Jakobson (Formaggio, 1985), a poesia torna-se uma nova e total 

reorganização da linguagem em bases sígnico-semânticas. Haveria uma distinção entre 

linguagem referencial (informativa e comunicativa) e linguagem poética (artística), bem 

como entre o princípio de arbitrariedade do signo na linguagem e de não arbitrariedade do 

signo na arte. 

A glossemática (conjunto dos corpos de significação) de Hjelmslev contribui para que 

a linguística conquiste a dita consciência de sua arbitrariedade de “ciência exata” e de sua 

formalidade meta-semiótica. Nesse sentido, a semiologia geral, já apontada por Saussure e 

pelos círculos linguísticos anteriores à Segunda Guerra Mundial, pode identificar os sistemas 

sígnicos não propriamente linguísticos, mas a linguagem não é a arte e a linguística não é a 

teoria da arte. 

A Estética deveria constituir um ramo à parte da Semiótica geral (Morris apud 

Formaggio, 1985), quanto aos signos-veículos, em especial a classe do signo icônico cujo 

designatum é um valor. O signo icônico tem propriedades comuns ou idênticas ao objeto 

denotado e que opera para produzir percepção estética – linguagem como conjunto de signos 

verbais e não verbais, sejam eles icônicos ou declarados não linguísticos, de definição 

ambígua. 

É possível dizer que o signo torna-se coisa na linguagem verbal e não verbal, oral, 

escrita e impressa (palavra, sinal alfa-numérico, desenho, gesto etc.) e a coisa torna-se signo 

na linguagem da arte (Dufrenne apud Formaggio, 1985). Em outras palavras, uma obra de 

arte produz signo e não é uma aglomeração de signos. Assim, no poema, as palavras 

encontram a profundidade do seu sentido como o esplendor de sua matéria que se faz verbo; o 

artista fala através da/com a/na obra e essa obra é um discurso que pressupõe certo código 
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(material, técnica, estilo, ideia etc.). Mas a organização típica de signos corpóreos que é a arte 

não tem nada a ver com a organização sígnica que caracteriza o discurso. 

Por um lado, tudo se passa como se assistíssemos ao sonho de máquinas cibernéticas 

de se substituírem na regulação da linguagem, da percepção e da arte (Wiener apud 

Formaggio, 1985). E os modelos construídos fundamentados na informação estética ótima 

que estaria no meio, entre a ordem legalizada e a desordem caótica de signos, comprovariam 

ou não ultrapassariam a hipótese informativa relativa aos objetos estéticos (Attneave apud 

Formaggio, 1985). Por outro lado, segundo Formaggio (1985, p. 10): “a complexidade de 

certos comportamentos como o estético ou, ainda mais, como o artístico, ainda está muito 

longe de poder ser reproduzida de um modo quantitativo satisfatório”. 

Seria possível conceber uma Estética exata e tecnológica de tipo galilaico como 

propôs Max Bense (Formaggio, 1985), com base na teoria da informação que resulta 

matematicamente da técnica das telecomunicações. Mas essa enorme tarefa não passaria de 

uma proposta, e as verificações experimentais ou as traduções matemáticas dela derivadas não 

deixam de ser mais arbitrárias que as análises fenomenológicas da estética hegeliana anti-

galilaica, muitas vezes depreciadas. 

No entanto, a experiência artística contemporânea encontra-se liberta dos quadros 

categoriais da esteticidade e da beleza. A arte exigiria, então, ser observada num movimento 

próprio de autonomia produtiva, colocando em segundo plano a finalidade do estético e do 

Belo (Formaggio, 1985). Daí a inaptidão de uma teoria que perseguisse a exatidão científica 

com base na observação (determinista, realista, naturalista) e não na interpretação (criação, 

arte). 

A experiência artística se dá no seu devir histórico, enquanto a metafísica da ciência 

positiva e a metafísica fenomenológica são dogmáticas e parciais para apreender o que 

Formaggio chama de inconsciente artístico, isto é, as interpretações, as metáforas da 

realidade. 

Os objetos estéticos “feitos à máquina” (fractais por computação gráfica, bricolagens 

com notícias e propagandas, vídeos-instalação etc.) constituem uma arte “programada”, isto é, 

consciente e metodicamente orientada para produzir obras de “informação estética”, cujo 

limite é ordenar o caos matematizado, determinado, não arbitrário. 
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Em estética gerativa (Benson apud Formaggio, 1985), um complexo de operações, 

regras e teoremas aplicados num conjunto de elementos materiais que desempenhem funções 

de signos, possam produzir situações estéticas, distribuições ou figurações. 

O desafio da arte à ciência (antes que da arte à filosofia proposto por Dewey) é que a 

arte dogmatizada na filosofia ou reificada (coisificada) na ciência ressurge fora das grades 

conceituais que pretendiam aprisioná-la e destrói tais grades com seu poder nulificador e 

corpóreo de real, incompletude e opacidade em linguagem, impossibilidade da significação. 

Formaggio (1985) faz a crítica à teoria da arte de Max Bense, justamente porque essa 

não tem nem pode ter a validade de uma teoria geral da experiência artística, pois se apresenta 

como uma redução matematizada dessa experiência, graças a um cientificismo ou antigo ideal 

positivista. 

A proposta de Formaggio é uma defesa do discurso científico metodologicamente não 

coisificante a ser feito sobre a arte, e não de qualquer concepção romântica. E essa teorização 

não coisificante pode delinear uma poética da atual sociedade tecnológica, não mais uma 

teoria geral da arte nem uma estética formal. 

A Poética atual da sociedade tecnológica seria aquela que valida a matematização 

informativa da experiência artística (estética) proposta por Bense, mas também configura um 

ato de verificação experimental de classes parciais de operações da técnica artística, 

relacionando categorias de causalidade e ordem (Foucault, 1996). 

Já a Estética da informação ou comunicação, ainda seria bastante esteticista, uma vez 

que não possui uma separação de campos entre esteticidade (pensamentos) e artisticidade 

(expressões) nem o movimento de assunção e descrição de fatos originalmente artísticos 

(acontecimentos, instalações, exposições, performances etc.). 

Quanto à Técnica das telecomunicações (Formaggio, 1985), Jakobson já salientava a 

colaboração entre a informática e a linguística que serviu de base à Teoria da Informação, e 

que contribuiu depois com sua análise matemática dos processos escolásticos para a análise 

científica de processos ordenadores da linguagem poética. Daí procedem a Linguística da 

Informação e a Teoria da Comunicação, em que a ciência da arte não se encontraria 

dissolvida, como dito. 
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É possível acrescer às considerações o conceito de informação de Arnheim (1980), 

como a colocação em forma de operações que as obras de arte realizem como operações de 

in-formação – formação de perceptos, de modos de ver que geram e modificam os modos de 

viver ou de ser. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho procurou mostrar que a Arte é uma organização sígnica distinta das 

regras e da função informativa da linguagem e que a Linguagem é outro tipo de organização 

dos signos verbais e não verbais que se objetiva numa língua. 

Podem ser quatro os fundamentos da relação entre Arte e Linguagem: 1) A 

organização sígnica da arte não tem vocabulário próprio, mas opera através de uma integração 

e totalização dos signos no devir da obra e em função não repetível de todo desta; 2) A lei de 

combinação e construção sígnica da obra não lhe é pré-construída, não há uma sintaxe 

definitiva da arte e para toda a arte, e a realidade exterior não impõe um código necessário, 

somente uma obrigação moral de auto-necessidade artística para a escolha do signo momento 

a momento; 3) Na língua, significante e significado estão em transferência recíproca, mas na 

arte, estão em estreita imanência sensível e estanque, cada signo significa de modo diferente a 

cada leitura e por isso o signo na arte não tem caráter arbitrário; e 4) A organização artística 

dos signos na arte desenvolve-se com a dominância comunicativa, enquanto a informação é 

sub-intencionalizada, assujeitada.  

Em relação à distinção entre Informação e Comunicação, enquanto a Informação 

implica a série de atos e operações exprimidos na intenção de informar alguém sobre algo, a 

Comunicação implica a intenção de atos mais vasto e complexos, e sobretudo corpóreos e 

intuitivos. 

A Teoria da informação é a Teoria da comunicação (Formaggio, 1985), mas há 

necessidade de detectar, com base na distinção entre Arte e Linguagem, se nesta distinção não 

há o movimento de coisificação (reificação) da consciência tecnológica. Trata-se de criticar a 

redução inconsciente e o apagamento da comunicação sob a noção mais mecânica e 

matemática da informação (ideias soltas, que não se combinam, não se “comunicam”) que 

formam uma colcha de retalhos epistemológica. 
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É possível citar exemplos na história da arte de como a organização sígnica de 

dominante comunicativa põe em relação no projeto de Formaggio os signos intencionais 

como plurívocos, plurivalentes uni-situacionais. Eis o “amarelo” de Van Gogh; o aroma 

particular da “brancura pecaminosa”, de certos termos de Rimbaud; e densidade de som e 

sentido, impossível de reproduzir de todo, do “nunca mais” que serve de estribilho na poesia 

O corvo, de Poe. São signos tendencialmente válidos naquela situação única, insubstituível e 

intransferível. 

Entretanto, segundo Formaggio, a arte pode assumir uma dominante informativa e 

linguística para se testar na sua liberdade organizadora dos signos, isto é, se tornando a 

dominante, como aconteceu algumas vezes na arte contemporânea, pela sua natureza sub-

intencionalizada, assujeitada à história e às ideologias. A arte contemporânea celebrou o seu 

livre poder de nulificação (arte moderna) e de auto-nulificação (arte pós-moderna), 

reavivando de modo preciso e nítido a distinção entre Arte e Linguagem e entre Comunicação 

e Informação. Trata-se da “ironia, filha do nada”, aludida por Kierkegaard (Formaggio, 1985) 

como a função da libertação artística quanto aos significados determinados. 

O conceito de Comunicação, então, índice do “nada” dado ou determinado de 

antemão, explode como criador; enquanto o conceito de Informação é a transmissão em 

código de qualquer notícia, supondo fatos dados, reais, objetivos ou não produzidos. 

A Comunicação artística é um ato vertical selvagem, diacrônico (visto sucessivamente 

através de suas mudanças no tempo ou de sua história) e que cresce com as suas unidades 

temporais irrepetíveis, ainda que recombinando os códigos e fazendo deslizar ossentidos. 

A Informação é mais sincrônica, isto é, o todo da língua é tomado na simultaneidade, 

no seu estado atual ou presente. 

A “realidade” para a Arte não seria o que está diante de nós, mas sim o que há no 

espaço virtual dos espelhos; e isto não se verifica por uma fuga romântica do real histórico, 

para melhor compreendê-lo, projetá-lo, significá-lo e transformá-lo. Eis uma analogia possível 

da Arte para Formaggio com o Mundo do espelho de Alice para Lewis Carroll. 

Na projetualidade artística formaggiana, o homem, que supõe viver sob regras 

universais, só pode proceder por “fragmentos” em relação ao “espelho” da Arte, pois o 

excesso de Informação na sociedade tecnocrática corre o risco de suprimir os fragmentos 
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extremos de Comunicação e imobilizar ou cristalizar as potências originárias do corpo 

individual e social dos sujeitos. O sujeito da sociedade capitalista retoma gestualidades 

primárias, corpos não matematizáveis, signos como signos corporificados e, enfim, atos de 

nulificação, isto é, de transgressão libertadora e revolucionária do homem e do mundo no 

tempo, em novos signos projetuais conquistados fora das coisas “mortas” (já significadas) – 

risco do niilismo. 

A Arte funciona, assim, como um mundo ao contrário, isto é, como um país surrealista 

do não sentido, que é o novo sentido, sempre renascente e estupefato das coisas numa 

projeção renovada e ilimitada, de estranhamento do familiar. 
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