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PARTE I - A TV Digital e suas facetas constituintes 
 

1. Evolução das formas de comunicação humana: da linguagem oral aos meios 
de comunicação de massa 
  

 

Vitor Malaggi 
 
 

Através do presente item, tem-se como objetivo destacar alguns aspectos introdutórios 

acerca das formas de comunicação humana, os quais são de extrema importância para uma 

compreensão acurada das linhas gerais que guiaram o surgimento da linguagem oral até o 

desenvolvimento da comunicação de massa. Assim, destaca-se que esta revisão pretende prover 

uma base teórica histórica que permita visualizar o processo de evolução das formas de 

transmissão e recepção de mensagens entre os seres humanos (ou seja, processos comunicativos). 

Por conseguinte, será possível compreender as ações genéticas desenvolvidas no processo 

evolutivo da espécie humana que vieram a permitir, no século XX e XXI, formas mediadas de 

comunicação qualitativamente diferentes em aspectos centrais se comparadas com os vestígios 

iniciais de produção comunicativa dos primeiros hominídeos. 

Nestes termos, o ponto de partida para esta tarefa tomará como base a proposta teórica de 

DeFleur e Ball-Rokeach (1993, p. 21-22) para a análise da evolução da comunicação sob o 

prisma do desenvolvimento da sociedade e da cultura, ou seja, o estudo de como através de 

sucessivas gerações os seres humanos avançaram na “[...] sua capacidade de trocar, registrar e 

difundir informações”. Deste modo, pretende-se através da compreensão dos aspectos mais 

significativos do que estes autores chamam de “Eras” ou “Idades” da evolução das formas de 

comunicação, realizar a apreensão de como este processo habilitou sucessivas formas hominídeas 

“[...] a cada vez mais meditar, inventar, acumular e transmitir aos demais soluções originais para 

o problema de viver”. (Ibidem, p. 22). 

Percebe-se, portanto, que os processos reflexivos estarão vinculados ao tema central 

“comunicação”, o que engloba tanto as evoluções biológicas dos seres humanos quanto as suas 

invenções culturais (tais como as tecnologias diversas). Assim, o debate sobre o fenômeno 

comunicativo estará atrelado, inicialmente, a seguinte questão: como a produção de novas formas 



de comunicação entre os homens permitiram a evolução da espécie no que lhe é mais íntima: as 

suas capacidades de raciocínio, de pensamento, de intervenção consciente na realidade (tanto 

natural como histórico-cultural)? 

 

1.1 As “Eras” da evolução comunicativa, ou sobre como as Tecnologias da 
Inteligência são, na verdade, artefatos de uma inteligência comunicativa 
 

 Nas suas considerações acerca das evoluções ocorridas na cultura humana, quando do uso 

de determinados artefatos técnicos para a realização de formas de comunicação, Lévy (1993, p. 

75) propõe que estes se constituem como "Tecnologias da Inteligência". Estas são caracterizadas 

pela capacidade de autorizar transformações nas formas como os seres humanos percebem o 

mundo, como o retratam e como, certamente, o comunicam uns aos outros. Por conseguinte, 

Lévy retrata o movimento histórico da evolução destas tecnologias atreladas diretamente à 

inteligência em três momentos, ou no que o mesmo delimitou como “Polos do Espírito Humano”: 

o da oralidade, o da escrita, e o informático-mediático.1 

Nos mesmos termos, ao propor a análise da evolução do ser humano e das suas 

realizações culturais sob o prisma da comunicação, DeFleur e Ball-Rokeach (1993) reclamam 

pela premência de estudos que desvelem uma visão diferenciada deste processo de evolução. 

Surgiria assim um novo foco de análises se comparada as já “clássicas” reflexões sobre a 

evolução humana atrelada ao estudo de como os seres humanos intervinham na realidade por 

meio da construção de ferramentas diversas. Assim, para estes autores, é de suma importância 

propor também uma descrição de “Eras” que caracterizam a evolução das formas de comunicação 

                                                             
1
 Neste instante, é importante ressaltar a posição de Lévy (1993, p. 127-128) no que tange a desautorizar uma 

compreensão evolutiva linear dos Polos do Espírito Humano. Como bem ressalta o autor, as diversas formas de 
conhecimentos e as temporalidades ligadas a uma dada Tecnologia da Inteligência condicionadora da existência 
de um Polo não desaparecem completamente quando da emergência de outra tecnologia. Ocorre sim uma 
mudança de “centro de gravidade”, ou seja, os critérios dominantes de um Polo exprimem de maneira mais 
acurada as principais formas de agenciamentos entre os sujeitos, a cultura e a tecnologia, sem que com isso haja 
uma exclusão dos critérios anteriores; poder-se-ia falar de uma acumulação ou combinação de formas de 
comunicação e seus desdobramentos culturais. (DEFLEUR E BALL-ROKEACH, 1993, p. 24). Da mesma 
maneira, coloca-se que a utilização do conceito de “Eras” da comunicação de DeFleur e Ball-Rokeach (1993) no 
intuito de exprimir a evolução das formas de comunicação humana, não autoriza a fixação de uma época 
determinada em um período de tempo. Frisa-se que pelo meio da análise destas “Eras” em conjunto com os 
“Polos do Espírito Humano” e das “Tecnologias da Inteligência”, buscou-se determinar as características que 
permitem a compreensão dos aspectos centrais de um dado contexto socio-histórico, a fim de tornar possível a 
análise das formas culturais que emergem a cada etapa do surgimento de novas maneiras de efetivar o processo 
de comunicação. 



de forma análoga ao que já foi realizado com as “idades” que caracterizam os períodos de 

evolução sob os quais os homens primitivos construíram ferramentas e tecnologias para resolver 

problemas diversos, da produção de comida à construção de armas, retratadas, por exemplo, na 

“Idade da Pedra”, “Idade do Bronze”, ou “Idade do Ferro”. 

 Antes de iniciar esta descrição dos pontos principais das “Eras” da comunicação humana, 

é importante esclarecer que, na verdade, a evolução das formas iniciais de intervenção na 

realidade por meio de ferramentas (ou instrumentos) encontra uma continuidade e uma 

descontinuidade qualitativa no que se refere ao plano da intervenção simbólica permitida pela 

linguagem. Por um lado, ambos estes elementos, as ferramentas/instrumentos e a linguagem 

servem a um propósito humano específico: o de mediar as relações com o mundo, seja em relação 

à realidade natural ou histórico-cultural. Por outro, a qualidade e a finalidade a que se dirige o 

processo de mediação por meio da linguagem, se comparadas à intervenção por meio de 

instrumentos/ferramentas, elevaram o ser humano a níveis psicológicos que permitiram o 

desenvolvimento de funções cognitivas que não existiram sem a presença de um sistema de 

signos articulados.     

Remetendo-se aos estudos da Teoria Histórico-Cultural a partir de Vigotski (1998, p. 8-9), 

é possível afirmar que a utilização de instrumentos pela espécie humana como mediador da sua 

ação na natureza torna-se a forma primordial de atividade humana no mundo externo, sendo que, 

ao modificar este mundo, o ser humano modifica-se a si mesmo. Posteriormente, a criação de 

signos, instrumentos psicológicos que fazem uma mediação de natureza simbólica dos seres 

humanos entre si e com a sua própria consciência, constitui-se como produto e fator propulsor da 

evolução das formas ancestrais de hominídeos para uma “espécie humana” propriamente dita. 

É deste modo que para Vigotski (1998, p. 70), a “[...] invenção e o uso de signos como 

meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, 

relatar, escolher, etc.) é análoga à invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo 

psicológico”. Assim, ao utilizar-se de instrumentos e, tardiamente, ao elevar-se para o nível do 

simbólico, o ser humano torna-se um animal que não mais apenas muda a natureza pelo simples 

fato de estar inserido nela. Ao contrário, a capacidade para a criação de artefatos técnicos e de 

pensamento conceitual permite a esta espécie transitar pelo mundo simbólico, antecipar situações, 

planejar, imaginar e, assim, agir na natureza de maneira deliberada, fazendo que esta sirva a seus 

propósitos. 



Nestes termos, Vigotski sintetiza a imbricação e a importância da atividade humana 

mediada por instrumentos e signos para a constituição das Funções Psicológicas Superiores, as 

quais caracterizam o ser humano e o distingue dos demais animais: 

 

O uso de meios artificiais - a transição para a atividade mediada - muda, 
fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de instrumentos 
amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas funções 
psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o termo função psicológica 
superior, ou comportamento superior, ou comportamento superior como referência à 
combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica (1998, p. 73, grifos 
do autor). 

 

No transcorrer desta história, espalhada nos milhares de anos de evolução da espécie, o 

ser humano eleva-se, portanto, do patamar biológico ao cultural, com a criação de um “mundo 

humano” propriamente dito, um mundo onde está presente a linguagem, o pensamento, as artes, a 

espiritualidade, as tecnologias, a emoção e as diversas facetas que caracteriza a psique humana. 

Nestes termos, finaliza-se destacando que as Tecnologias da Inteligência propostas por 

Lévy (1993) podem ser compreendidas, na verdade, como as diferentes formas e/ou ferramentas 

de mediação simbólica produzidas na evolução da espécie humana para a realização de processos 

comunicacionais. Isto é, são técnicas de armazenamento e processamento de representações que 

condicionam uma série de formatos culturais específicos e modos de produção de conhecimentos 

determinados. (LÉVY, 1993, p. 10). É nestes termos que Lévy destaca, ao citar o caso específico 

das redes hipertextuais do “Polo” Informático-mediático, que estas tecnologias  

 

[...] reorganizam, de uma forma ou de outra, a visão de mundo de seus usuários e 
modificam seus reflexos mentais. As redes informáticas modificam os circuitos de 
comunicação e de decisão nas organizações. Na medida em que a informatização avança, 
certas funções são eliminadas, novas habilidades aparecem, a ecologia cognitiva se 
transforma (1993, p. 54).  

 

Ou seja, uma classe determinada de Tecnologia da Inteligência opera modificações nas 

possibilidades intelectual-psicológicas de atuação do homem no mundo, o que é diferente 

qualitativamente, por exemplo, de uma técnica advinda da evolução científica da área de 

conhecimento da química que embasa a produção de um armamento militar determinado 

(produto de um processo da ação humana na realidade natural e cultural, que se utiliza de 

Tecnologias Intelectuais para permitir o seu desenvolvimento). Na perspectiva da Teoria 

Histórico-Cultural, estas tecnologias são melhores exemplificadas através do conceito de 



instrumento e signos, os quais podem ser analogicamente associados as diferentes Tecnologias da 

Inteligência e os meios ou ferramentas através dos quais elas operam. Assim, é possível afirmar 

que a apropriação e o uso de sistemas simbólicos que veiculam significados (tais como a 

linguagem oral, escrita, audiovisual, hipertextual) através de suportes midiáticos de diferentes 

tipos (o livro, a TV, o computador) constitui uma característica central que define o ser humano e 

as suas possibilidades de atuação psicológica na realidade.  

Partindo da ideia de diferentes formas tecnológicas de produção, organização e 

comunicação dos significados culturais, é possível então traçar uma gênese histórica de como 

ocorreu o processo de estabelecimento das diferentes Tecnologias da Inteligência, as quais, de 

certa forma, moldaram grandemente as etapas evolutivas da constituição de um “ser” humano. 

 

1.1.1 “Era” dos Símbolos e Sinais 
 

 Na tentativa de compreender melhor o processo de desenvolvimento da comunicação na 

espécie humana, para que seja possível visualizar o que lhe é característico com relação às formas 

de proto-comunicação efetivadas por alguns animais complexos (notadamente, mamíferos 

superiores como os primatas antropoides), é necessário atentar brevemente para a filo, onto e 

sociogênese das formas de mediação simbólica desenvolvida pelos homens. O estágio inicial 

desta tarefa passa pelo estudo de como nos primeiros passos da evolução os seres pré-hominídeos 

utilizavam primitivas formas de comunicação baseadas em “[...] um número limitado de sons que 

eram fisicamente capazes de produzir, tais como rosnados, roncos e guinchos, além de linguagem 

corporal, provavelmente incluindo gestos com mãos ou braços, e movimentos e posturas de maior 

amplitude”. (DEFLEUR; BALL-ROKEACH,1993, p. 26) 

 Em um estágio inicial, muito do que pode ser chamado de “comunicação” entre estes 

seres constituía-se mais de respostas herdadas para reagir a determinadas situações do que a 

construção social de um sistema de símbolos com significado compartilhado por um determinado 

grupo, os quais poderiam propiciar uma alteração substancial do comportamento psicológico 

tanto destes sujeitos individualmente quanto no que se refere às capacidades de relações sociais 

mais complexas no grupo a que pertenciam. Com o passar dos milhares de anos do processo 

evolutivo, diversos fatores foram sendo atrelados a este quadro de análise, o que resultou, por 

fim, em formas mais sofisticadas de comunicação entre os "proto-homens", as quais, porém, não 



podem ser comparadas com a linguagem em seu sentido pleno desenvolvida posteriormente pelo 

Homo sapiens sapiens. 

 Assim, nestes primórdios da comunicação humana, os fatores biológicos tiverem grande 

importância na demarcação das possibilidades de construção de sistemas progressivamente mais 

complexos de linguagem falada, sendo que os principais deles foram as questões anatômicas 

ligadas ao aparelho fonológico e o tamanho do cérebro com relação à massa total do corpo. No 

que tange ao aparelho fonológico, DeFleur e Ball-Rokeach (1993, p. 26-27) pontuam com base 

em pesquisas sobre a anatomia dos pré-hominídeos que estes seres não conseguiam alcançar a 

extensão de produção de sons necessários para uma fala humana por restrições puramente físicas. 

Levando em consideração fatores atrelados à medições do comprimento da língua e a 

configuração dos tecidos moles a ela ligados, pesquisas diversas concluíram que a localização da 

laringe e da caixa de ressonância não possibilitava a este seres a formação de sons que poderia 

aproximá-los de uma possível fala humana. 

 Por fim, outro fator de grande influência neste processo da construção da comunicação 

humana através da constituição de uma linguagem falada foi a evolução do cérebro. Para fins de 

exemplificação, hominídeos como o Australopithecus afarenis e Australopithecus africanus 

possuíam tamanho de cérebro extremamente menor (entre 400-500 cm³) se comparados com 

espécies do gênero Homo anteriores aos seres humanos modernos (Homo sapiens sapiens), como 

por exemplo o Homo habilis, Homo rudolfensis e Homo ergaster (500-800 cm³), Homo erectus 

(750-1250 cm³), Homo sapiens arcaico (1100-1400 cm³) e Homo neanderthalensis (1220-1500 

cm³). (MITHEN, 2002, p. 38-40). Nestes termos, somente ao passo em que o processo evolutivo 

da espécie humana acontecia no decorrer de milhares de anos foi possível progressivamente aos 

primitivos hominídeos possuir as condições biológicas necessárias para o surgimento da 

linguagem. 

 Porém, é interessante ressaltar que, mesmo nas suas primeiras formas de evolução, a 

comunicação atrelada a estes primeiros hominídeos possivelmente ultrapassou as capacidades 

comunicativas que caracterizam os primatas superiores existentes atualmente. Isto se deve ao fato 

de que com a expansão progressiva do tamanho do cérebro, e o consequente surgimento, 

exclusão e reconfiguração de novas funções psicológicas qualitativamente superiores, os 

antepassados da espécie Homo sapiens sapiens evoluíram durante os milhões de anos para que 

fosse possível a realização de aprendizagens que permitissem a capacidade de “[...] de entender e 



participar dos sistemas locais de símbolos e sinais criados pelas diversas famílias e bandos”. 

(DEFLEUR; BALL-ROKEACH,1993, p. 26). Todavia, é necessário pontuar que, mesmo sendo 

qualitativamente superior às formas de comunicação dos primatas superiores, as trocas de 

mensagem entre os primeiros hominídeos ainda não possuía todos os requisitos necessários para 

o surgimento da linguagem no sentido humano do termo. 

 Assim, é possível exemplificar a evolução da linguagem através de três visões sobre como 

diferentes espécies de animais, com capacidades cerebrais muito distintas, utilizam-se de 

estratégias de comunicação para compartilhar uma mensagem com os membros do seu grupo. 

Inicialmente, é possível relatar o exemplo pontuado por Vigotski ao discutir as interações entre 

pensamento e linguagem, sendo que este autor propõe que  

 

Na ausência de um sistema de signos, lingüísticos ou não, somente o tipo de 
comunicação mais primitivo e limitado torna-se possível. A comunicação por meio de 
movimentos expressivos, observada principalmente entre os animais, é mais uma efusão 
afetiva do que comunicação. Um ganso amedrontado, pressentindo subitamente algum 
perigo, ao alertar o bando inteiro com seus gritos não está informando aos outros aquilo 
que viu, mas antes contagiando-os com seu medo (2005. p. 7). 

 

 Logo, tem-se em um primeiro momento, segunda a abordagem da Teoria Histórico-

Cultural, uma separação total entre o pensamento e a linguagem que se diferem em grau 

qualitativos diversos entre os animais, sendo que dentre estes os que mais se aproximam dos 

seres humanos nas suas capacidade comunicativas e intelectuais são os macacos antropoides. Em 

animais como o ganso, citado por Vigotski, a linguagem não contém sequer um resquício de 

função social, nem mesmo um aspecto fonético que poderia assemelhar-se a produção intencional 

de sons visando transmitir algum significado. Prioritariamente, a linguagem está vinculada de 

maneira estreita com funções emotivas, e não com a capacidade para o intelecto. 

Nestes termos, Vigotski (2005, p. 49-50) pontua que já os antropoides possuem em certos 

aspectos um intelecto semelhante ao dos seres humanos, com a utilização embrionária de 

instrumentos, bem como uma linguagem assemelhada a humana, embora totalmente diferente em 

aspectos centrais, visto que, por mais que a utilizem para a realização de contato psicológico 

entre os membros da espécie, esta ainda assenta-se sobre uma perspectiva emocional e não 

racional. Ou seja, a linguagem não está  

 



[...] relacionada com reações intelectuais, isto é, com o pensamento. Ela se origina da 
emoção e é claramente uma parte da síndrome emocional total, mas uma parte que 
exerce uma função específica, tanto biológica quanto psicologicamente. Está longe de 
ser uma tentativa intencional e consciente de influenciar ou informar os outros. Em 
essência, é uma reação instintiva ou algo extremamente semelhante.  (2005, p. 50). 

 

 Em suma, durante o processo evolutivo, deve ter havido uma fase intermediária espalhada 

em milhões de anos que foi possibilitando lentamente aos primeiros hominídeos formas 

qualitativamente superiores de comunicação. Esta fase, segundo DeFleur e Ball-Rokeach (1993, 

p. 29) remete-se exatamente a Era dos Símbolos e Sinais, por meio da qual os ancestrais da 

espécie humana constituíram as capacidades mínimas necessárias para a utilização de sistemas de 

comunicação mais complexos do que a simples “contaminação pela emoção”. Assim, evoluíram 

para formas ainda primitivas de capacidade de comunicação onde, filogeneticamente, 

pensamento e linguagem começam a estabelecer uma relação mais íntima, propiciando a 

produção de conceituações elementares baseadas em sistemas de sinais e símbolos derivados de 

grunhidos, gestos e expressões faciais. Esta evolução progressivamente foi permitindo uma 

complexificação consequente da vida social dos membros das espécies ligadas ao gênero Homo, 

visto que podiam produzir e manipular de maneira qualitativamente superior a troca de 

mensagens entre os sujeitos.  

Por fim, a grande questão em torno da evolução das formas de comunicação através de 

uma linguagem contendo um conjunto de signos articulados e compartilhados pelos membros de 

uma espécie é que a mesma possibilita o surgimento do pensamento intelectual ou verbal, e a 

linguagem, por sua vez, torna-se racional. (VIGOTSKI, 2005, p. 53). Assim, como bem pontua 

DeFleur e Ball-Rokeach 

 

Parece inelutável, pois, que as pessoas não capazes de empregar comunicação de 
fala/linguagem para intercâmbio interpessoal também eram incapazes de guardar e 
recordar os tipos de idéias necessárias para comunicação intrapessoal - os processos 
interiores de abstração, classificação, síntese, indução geral a partir do particular, e 
raciocínio a partir de premissas para chegar a conclusões (1993, p. 29).  

 

Como será visto na contextualização da próxima “Era” da evolução comunicativa da 

humanidade, o processo de utilização de um sistema simbólico atrelado ao pensamento somente 

ocorre quando do aparecimento do Homo sapiens sapiens, fator que permitiu aos sujeitos desta 

espécie estabelecer-se como seres humanos modernos e criar o “mundo humano” propriamente 

dito. Ou seja, o mundo da cultura, das representações, o mundo da comunicação. Esta descrição 



constitui-se, por fim, como a etapa que exemplifica a diferença mais essencial entre os seres 

humanos modernos e os demais animais: a criação e utilização da linguagem oral.  

 

1.1.2 “Era” da Fala e da Linguagem 
 

 Ao desenvolver a capacidade de criação de um sistema articulado e complexo de signos 

representativos dos objetos, ações e demais variáveis descritivas da realidade, o Homo sapiens 

sapiens delimitou uma nova fase da história da evolução do gênero Homo. É com esta espécie 

que surge o ser humano propriamente dito, potencialmente diferente dos seus ancestrais 

justamente por dominar um sistema de comunicação que possibilitou novas formas de interagir 

com a realidade natural, social e intrapessoal. 

 De fato, apesar de possuir condicionantes biológicos, a linguagem deve ser considerada 

como uma construção coletiva da espécie humana. Ou seja, a linguagem é um processo cultural, e 

a partir daqui toda a evolução biológica, que produziu as características necessárias à existência 

de um ser capaz de dominar um sistema simbólico articulado, preciso e passível de ser 

compartilhado, está de certa forma subsumida pela evolução cultural que ocorrera desde então. A 

gênese intrínseca da linguagem enquanto produção coletiva e potencializadora da cultura na 

espécie humana é explicada por Vigotski, quando relata que a “[...] transmissão racional e 

intencional de experiências e pensamento a outros requer um sistema mediador, cujo protótipo é a 

fala humana, oriunda da necessidade de intercâmbio durante o trabalho”. (2005, p. 7). Em síntese, 

foi da carência vital surgida de intervenção (trabalho) na realidade para produzir os meios para a 

sua própria subsistência que o ser humano criou um “mundo humano”, mundo da cultura, que é, 

portanto, desde sua gênese inerentemente social.  

Ao agregar em um todo dialético a atividade mediada com instrumentos (que nas formas 

primitivas dos hominídeos encontram-se numa fase pré-linguística) com as capacidades de 

mediação simbólica pela linguagem, funde-se as linhas de pensamento e linguagem, e desvela-se 

no ser humano as capacidades de desenvolvimento de funções da vida psíquica qualitativamente 

superiores. Nestes termos, a utilização de instrumentos para a alteração da natureza, enquanto 

categoria de trabalho material, é potencializada pelo surgimento de uma nova categoria de 

trabalho, o não material, que envolve essencialmente a produção de ideias, conceitos, hábitos, 

valores, símbolos, ou seja, cultura, somente permitida pela linguagem.  



Este fato é deveras importante, pois altera drasticamente as possibilidades de intervenção 

na realidade, visto que agora, antes de realizar esta intervenção, o ser humano é capaz de produzir 

em sua mente, simbolicamente, os passos necessários para controlar as ações a serem realizadas 

para alcançar um objetivo. Assim, como bem pontua Oliveira, ao analisar esta questão sob a ótica 

da Teoria Histórico-Cultural, estabelece-se um processo onde a experiência é duplicada, sendo 

esta efetuada primeiramente no plano do simbólico, através do pensamento e, com base nisso, 

ocorre à auto-regulação da atuação do sujeito no mundo sensível. (2005, p. 12). 

Do ponto de visto temporal e evolutivo, a linguagem oral é uma criação recente do gênero 

Homo, visto que, se comparada aos 4,4 milhões de anos desde o ancestral hominídeo mais antigo 

conhecido atualmente, o Ardipithecus ramidus (de capacidade craniana entre 300 e 350 cm³)2, 

formas complexas de comunicação baseada em um sistema de signos linguísticos portadores de 

significados ocorreram somente entre 50 e 70 mil anos atrás.3 Assim, quando do surgimento desta 

capacidade conferiu-se ao homem uma vantagem evolutiva imensa para superar qualitativamente 

as possibilidades de comportamento psicológico primitivos. Este fato pode ser verificado ao 

analisar as capacidades cognitivas e de intervenção na realidade do Homo neanderthalensis com 

as do denominado “homem de Cro-Magnon”, proto-humanos modernos que viveram na Europa, 

por volta de 40 e 35 mil anos atrás. As formas de comportamento psicológico complexo, por fim, 

conferiram a espécie humana nascente vantagens reais de adaptação e modificação do ambiente, 

visto que, por “[...] poderem raciocinar com a linguagem, os Cro-Magnon puderam planejar e 

conceber, caçar de forma mais coordenada, defender-se mais eficazmente, e explorar melhor as 

regiões de caça que os Neanderthal haviam feito anteriormente”. (DEFLEUR; BALL-

ROKEACH,1993, p. 31). 

Partindo desta compreensão, é possível neste momento analisar como o surgimento da 

linguagem oral na espécie humana condicionou a criação de formas culturais e modos de 

conhecer específicos, bem como desvelou de sua gênese meios diversos de conceber as relações 

sociais sob o prisma de análise da temporalidade das ações comunicativas. Assim, partindo da 

compreensão dos “Polos do Espírito Humano”, Lévy (1993, p. 75-132) inicialmente propõe uma 

                                                             
2 Maiores informações no link: http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/68. 
3 Diversas pesquisas buscam determinar de forma mais precisa o espaço e o tempo de surgimento da linguagem 

humana complexa. Estudos recentes efetivados pelo Dr. Quentin D. Atkinson, da Universidade de Auckland, 
Nova Zelândia, levantam evidências de que a linguagem humana complexa teria surgido na África Subsaariana, 
entre 50 e 70 mil anos atrás. Maiores informações sobre esta pesquisa podem ser acessadas no seguinte link: 
http://www.sciencemag.org/content/332/6027/346.full#aff-2. 



reflexão acerca das possibilidades de conhecer a realidade através do que este autor chama de 

“oralidade primária”, ou seja, o “Polo” ligado à utilização da linguagem oral. 

 Através do conceito de “oralidade primária”, Lévy procura entender qual seria o papel e a 

influência da linguagem falada em uma sociedade e nos indivíduos, anteriormente a adoção de 

um sistema de escrita, e conclui que esta Tecnologia da Inteligência deveria permitir, além da 

expressão cotidiana das pessoas, a gestão da memória social. Nestes termos, em uma “[...] 

sociedade oral primária, quase todo o edifício cultural está fundado sobre as lembranças do 

indivíduo. A inteligência, nestas sociedades, encontra-se muitas vezes identificada com a 

memória, sobretudo a auditiva”. (LÉVY, 1993, p. 77). Esta colocação pode ser corroborada, por 

exemplo, através da análise das principais formas de manutenção de processos educativos pela 

quais tais tipos de sociedade repassavam as gerações posteriores os conhecimentos históricos 

acumulados.  

Como bem ressalta Gadotti (1993, p. 22-23), nestas primeiras formas de educação não 

institucionalizada, os processos de ensinar e aprender eram assistemáticos, a educação era 

responsabilidade de toda a comunidade, e voltada para os problemas reais de vida da mesma. Já 

os métodos de transmissão do saber, baseiam-se essencialmente em um ensino dogmático, 

memorizado e verbalizado, ou seja, oral e voltado para a memória, tendo-se a ideia de que o “[...] 

memorismo fossilizava a inteligência, a imaginação e a criatividade [...]”. (Ibidem, p. 22). Mesmo 

posteriormente, com a invenção da escrita e o surgimento das primeiras civilizações, esta forma 

de ensinar e aprender baseada na memorização manteve-se fortemente instituída. Como bem 

ressalta Manacorda (2004, p. 10) ao pontuar que no Egito, “[...] berço da cultura e da instrução 

[...]” e possuidor de um sistema escrita, exemplos de processo de ensino-aprendizagem baseados 

na transmissão de ensinamentos morais e comportamentais desvelam o caráter oral dos mesmos. 

Abaixo, segue um trecho das reflexões de Manacorda, onde o mesmo cita o “Ensinamento para 

Kagbemni”, um dos primeiros textos atualmente conhecidos contendo conteúdos de caráter moral 

produzido no Antigo Egito: 

 

'Então o vizir mandou chamar seus filhos... E no fim disse-lhes: Tudo aquilo que escrevi 
neste livro, ouçam-no assim como o falei. Não negligenciem nada daquilo que foi 
ordenado. Então eles se prostraram com o ventre no chão e o recitaram em alta voz como 
estava escrito, e isto foi agradável ao seu coração mais do que qualquer outra coisa no 
mundo' (Br. 30). 
Eis, por assim dizer, a imagem de uma relação pedagógica dentro de uma  educação 
mnemónica, repetitiva, baseada na escrita e transmitida  autoritariamente do pai para os 



filhos. Não se vê, porém, se e até que  ponto a aprendizagem do meio técnico e formal da 
escrita, e da leitura do que foi escrito, faz parte integrante deste processo ou se de algum 
modo o precede ou fica fora dele: o vizir escreveu, mas isto poderia significar também 
que ditou a um seu escriba; os filhos o recitam, mas isto poderia acontecer também não 
através da leitura direta, mas através da repetição de uma leitura feita por outros. 
(Ibidem, p. 10-11) 

 

 É possível perceber a importância que a memória assumiu nos processos de manutenção 

das formas culturais, seja em sociedades totalmente ágrafas ou nas primeiras fases de constituição 

da escrita enquanto Tecnologia da Inteligência. Nestes termos, pode-se afirmar que a memória 

social mantida por estas civilizações constituía o meio pelo qual o cultural era criado, recriado e 

compartilhado, sendo, portanto, esta função psicológica superior dos seres humanos um dos 

recursos intelectual centrais de tais sociedades. A partir disso, e apoiando-se em dados da 

psicologia cognitiva contemporânea, Lévy (1993, p. 78-81) analisa como as características das 

memórias de curto e de longo prazo ajudam a compreender as estratégias intelectuais utilizadas 

por sociedades da “oralidade primária” para armazenar a cultura por ela produzida. 

 Deste modo, no que se refere à memória de curto prazo, pode-se dizer que a mesma 

utiliza-se da atenção consciente, ou seja, trabalha com representações que estão em um nível 

intenso de ativação no sistema cognitivo. Ainda, é possível afirmar que a estratégia de retenção 

de informações mais acurada para este tipo de memória, também chamada "de trabalho”, é a 

repetição. Por fim, as representações armazenadas nesta memória “duram”, em média, vinte e 

quatro horas, tendendo a apagar-se após este período de tempo. Assim, Lévy (1993, p. 79) 

questiona qual seria a estratégia mnemônica mais plausível a ser utilizada por sociedades de 

“oralidade primária”, para que fosse possível armazenar e repassar a cultura. Esta estratégia, por 

sua vez, deveria estar ligada a uma memória de longo prazo, visto que a memória de curto prazo 

e as ações necessárias para a ativação consciente dos nós que a conformam são limitados em 

termos humanos. Nesta memória de longo prazo, o processo de recuperação da informação deve, 

portanto, basear-se em uma ativação inicial correspondente a um fato atual que está no campo de 

atenção consciente e estender-se até o(s) fato(s) que deve(m) ser recobrado(s). 

 Para que isso seja possível, Lévy expõem que a estratégia de codificação das informações 

em memória de longo prazo deve ser baseada em processos de elaboração, que nada mais é do 

que “[...] acréscimos à informação alvo. Conectam entre si itens a serem lembrados, ou então 

conectam estes itens a idéias já adquiridas ou anteriormente formadas”. (1993, p. 80). Ou seja, o 

processo de armazenar uma informação na memória deve ser acompanhado por estratégias de 



conexão interna entre a representação a ser guardada bem como envolve a construção de diversos 

caminhos ou rotas de acesso que “desembocam” em representações já memorizadas e que 

possuam conexão com o fato a ser relembrado futuramente, denominadas também de esquemas.  

 Nestes termos, quanto mais conexões o item a ser relembrado possuir com os nós da rede 

que constituem a memória de longo prazo, “[...] maior será o número de caminhos associativos 

possíveis de propagação da ativação no momento em que a lembrança for procurada”. (Ibidem, p. 

80) Além deste fator (quantidade), apontam-se como potencializadores do armazenamento de 

longo prazo: a) as elaborações envolvendo causas e efeitos dos fatos, b) a intensidade das 

associações, ligadas a maior ou menor profundidade do nível de pensamento e dos processos 

controlados envolvidos no processo de memorização; c) a implicação emocional do sujeito com o 

fato a ser recordado.  

 Ao analisar as estratégias de codificação necessárias à manutenção de informações a 

longo prazo, utilizando somente a memória humana como instrumento da Tecnologia da 

Inteligência da “oralidade primária”, Lévy (1993, p. 82) acaba por concluir que este ambiente 

cognitivo condiciona um determinado tipo de representação do conhecimento em uma dada 

formação social. Ainda, condiciona a criação de uma temporalidade que está imbricada com as 

formas culturais produzidas, a qual acaba por influenciar e modificar a percepção dos sujeitos 

com relação ao tempo cronológico, da “vida diária”. Nestes termos, tem-se como a “forma 

canônica do saber” das sociedades da “oralidade primária” o mito, sendo a figura e dinâmica 

cronológica a ele associadas o círculo e o devir. 

Inicialmente, é necessário explicar o conceito de mito. Nestes termos, recorrendo a uma 

longa passagem de Chauí, é possível verificar tanto a etimologia desta palavra, do que trata um 

mito (ou seja, qual o seu conteúdo), a sua lógica de transmissão entre as pessoas, bem como as 

relações de poder entre os indivíduos que acabam por legitimar o critério de verdade desta forma 

de representação da realidade: 

 

Um mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa (origem dos astros, da 
Terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem e do 
mal, da saúde e da doença, da morte, dos instrumentos de trabalho, das raças, das 
guerras, do poder, etc.). 
A palavra mito vem do grego, mythos, e deriva de dois verbos: do verbo mytheyo 
(contar, narrar, falar alguma coisa para outros) e do verbo mytheo (conversar, contar, 
anunciar, nomear, designar). Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou 
proferido para ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa, porque confiam 
naquele que narra; é uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e 



confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do fato de que ele ou 
testemunhou diretamente o que está narrando ou recebeu a narrativa de quem 
testemunhou os acontecimentos narrados (2003, p. 34-35, grifos nossos). 

 

 Ainda, esta mesma autora avança sobre a questão da característica do mito ser uma forma 

de compreensão da realidade (natural e social) imediata produzida por um grupo social, visto que 

os mesmos são “[...] mais do que uma simples narrativa; são a maneira pela qual, através das 

palavras, os seres humanos organizam a realidade e a interpretam”. (Ibidem, p. 148). Por fim, é 

possível ainda frisar que nas sociedades primitivas, imersas totalmente nas possibilidades de 

raciocínio oportunizadas pela linguagem oral, os mitos tinham uma íntima ligação da explicação 

das origens por meio da ação de forças sobre-humanas na conformação da realidade como ela é. 

É nestes termos que Eliade propõe que o mito “[...] conta uma história sagrada; relata um 

acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos ‘princípios’. Dito de 

outro modo: o mito conta como, graças às ações dos Seres Sobrenaturais, uma realidade passou a 

existir [...]”. (1973, p. 18, tradução livre). 

 Assim, como pode a oralidade primária e as suas características enquanto Tecnologia da 

Inteligência ter condicionado estas formas de representação da realidade? É possível afirmar, 

apoiando-se nas considerações de Lévy (1993, p. 82), que as representações com mais chances de 

perdurarem nas dinâmicas da oralidade primária são:  

 

a. aquelas que possuem uma interconexão interna, baseada em explicações de causas 

e efeitos; 

b. aquelas que tragam consigo uma forte carga emotiva, e que sejam acompanhadas 

de ritos diversos, ou seja, modos de “encarnar” uma história ativamente por meio 

de cerimônias, danças, músicas, etc. (CHAUÍ, 2003, p. 255);  

c. por fim, as que possuem uma conexão externa com os esquemas representativos já 

elaborados pelos sujeitos do grupo social que compartilham desta explicação, as 

quais envolvem ativamente os sujeitos, por estarem relacionadas a problemas e 

questões que lhe dizem respeito e, portanto, que permanentemente retornam a seu 

“campo de atenção”.  

   

 A partir destas colocações, é possível perceber que as formas de registro de informações 

através da memória, suporte mnemônico da Tecnologia da Inteligência ligada à oralidade 



primária, na verdade condicionam a criação de explicações da realidade que busquem os motivos 

da origem das coisas, ou seja, que expliquem como uma causa primária remota pode prover a 

compreensão do que hoje é. Ainda, é importante ressaltar que os processos mnemônicos de 

armazenamento e recordação de informações declarativas podem ser auxiliados através da 

ligação desta memória com outras que atuem nos campos do sensório-motor, da musicalidade. 

Ou seja, a associação do conjunto de representações com artifícios emotivos e estéticos pode 

fornecer uma maneira de tornar agradável e de fácil assimilação uma dada narrativa. Por fim, 

tendo as estratégias de memorização a longo prazo se utilizando de processos de elaboração e 

aproximação das representações com esquemas já dominados pelos sujeitos, as mesmas 

desencadeiam processos culturais que primam pela manutenção do já conhecido e tendem a 

encapsular o singular, o transitório, a esquemas estereotipados que deem conta de uma 

solidificação tradicional das explicações da realidade. (LÉVY, 1993, p. 83) 

 Assim, é possível afirmar que as características que definem o mito enquanto forma de 

representação da realidade possuem uma afinidade intrínseca com as possibilidades cognitivas 

emanadas da utilização da oralidade primária enquanto Tecnologia da Inteligência. Ainda, é 

possível finalizar esta reflexão acerca da “Era da Fala e da Linguagem” analisando brevemente 

qual é o referencial temporal emanado da utilização da linguagem falada e da memória, que 

condicionou a criação de representações culturais por mitos. Como bem relata Lévy (1993, p. 

83), a tendência de enquadramento dos fatos singulares da realidade no campo do tradicional 

acaba por gerar uma sensação de “eterno retorno” da cultura, a qual se manifesta, 

consequentemente, como onipresença constante na mente dos sujeitos. A própria característica do 

mito, de ser uma volta ao “tempo primordial”, aos “fatos iniciais”, desvela de sua gênese uma 

temporalidade ligada à figura metafórica de tempo enquanto "círculo".  

Ou seja, por possuírem somente a linguagem oral e a memória enquanto formas de 

armazenamento da cultura, as sociedades que utilizam esta Tecnologia da Inteligência realizam 

processos mnemônicos onde a “[...] transmissão, a passagem do tempo supõem [...] um 

incessante movimento de recomeço, de reiteração. Ritos e mitos são retidos, quase intocados, 

pela roda das gerações”. (Ibidem, p. 83). Ainda, tem-se como constituinte da ideia de tempo do 

“Polo da Oralidade Primária" o estilo cronológico do devir, ou seja, ao mesmo passo que ocorre 

uma reiteração constante do mito, as pequenas mudanças, quando ocorrem, são marcadas pela 

força das circunstâncias e de como a mesma é recriada por cada grupo. Assim, este devir é, como 



bem ressalta Lévy (1993, p. 84), uma deriva sem ponto de referência, posto que a mudança não 

ocorre em um sentido teleológico, mas sim se qualifica por um “tornar-se” das representações 

culturais que, ao mesmo tempo em que mudam, mantém a sua perenidade com relação ao “tempo 

imemorável e primordial” do “começo fabuloso” do mundo, dos heróis, deuses, enfim, da 

realidade em si. 

Após esta descrição da “Era” da Fala e da Linguagem, a grande questão agora se volta 

para o passo seguinte da evolução das formas de comunicação humana, com o surgimento de 

uma nova Tecnologia da Inteligência que condicionou formas diferenciadas de representar a 

realidade e de perceber, portanto, o mundo: a escrita. 

 

1.1.3 “Era” da Escrita e da Impressão 
 

 Ao relatar o apogeu da era da comunicação em que a escrita torna-se um elemento central 

de dinamização e complexificação dos processos de interação social entre os sujeitos, parece 

pertinente inicialmente estabelecer uma breve contextualização histórica da “ecologia social” que 

condicionou o surgimento de formas de representações de ideias e conceitos por meio de sinais 

gráficos externos a mente humana. Esta tarefa é premente no caso específico da escrita, tendo em 

vista que o surgimento desta forma de comunicação está intrinsecamente conectado a passagem 

das sociedades primitivas as primeiras civilização propriamente ditas. 

 Numa abordagem de aproximação do conceito de civilização e das possibilidades 

culturais emanadas de um determinado grupo humano, é possível afirmar que o surgimento das 

formações sociais complexas, enquanto conjunto de instituições, práticas sociais, políticas e 

econômicas, condicionam a criação de formas de registrar os diversos trâmites sociais de forma a 

perdurarem no tempo, para que possam ser verificados, consultados e avaliados quando assim for 

necessário. É nestes termos que Burns define que  

 

[...] uma cultura merece o nome de civilização quando atingiu um nível de progresso em 
que a escrita tem largo uso, em que as artes e ciências alcançaram certo grau de 
adiantamento e as instituições políticas, sociais e econômicas se desenvolveram 
suficientemente para resolver ao menos alguns dos problemas de ordem, segurança e 
eficiência com que se defronta uma sociedade complexa (1981, p. 28). 

 



 Nestes termos, a questão a ser analisa é o que determinou a passagem de uma “formação 

social primitiva” para uma “formação social complexa”, que condicionou a necessidade do 

surgimento de um sistema de escrita. Grosso modo, julga-se possível afirmar que o ponto 

nevrálgico neste caso é a análise de um conjunto de transformações da relação do homem com a 

natureza e, consequentemente, dos homens entre si, que levaram a passagem de agrupamentos 

humanos dispersos, fragmentados, como no caso das tribos do período histórico-cultural 

Paleolítico (ou Idade da Pedra Lascada, 500.000 a.C a 10.000 a.C), as primeiras tentativas de 

estabelecimento de formações sociais organizadas e fixadas em um território determinado, ações 

iniciais típicas dos seres humanos no período histórico-cultural Neolítico (ou Idade da Pedra 

Polida, 10.000 a.C a 5.000 a.C). 

Assim, com base em estudos de historiadores e arqueólogos como Burns (1981), Aquino, 

Franco e Lopes (1982) e, principalmente, Childe (1966), torna-se possível analisar as bases 

históricas da evolução cultural do ser humano que desembocará na criação da escrita como 

sistema de registro de informações. Neste processo devem-se levar em consideração as principais 

transformações sociais, econômicas, políticas e técnicas quando da passagem do período 

Paleolítico para o Neolítico (ambos períodos da Idade da Pedra) e, posteriormente, para a Idade 

dos Metais, fatores que proveram as condições para o surgimento da civilização. Com base no 

que foi exposto, apresenta-se a Tabela 1 com um conjunto de informações que permite visualizar 

os processos no transcorrer dos Períodos de Evolução Cultural que, progressivamente, 

direcionaram a criação de formações sociais complexas ou civilizações. 

 



Quadro 1 - Resumo dos principais aspectos sociais, culturais, técnicos, econômicos e políticos que condicionaram o surgimento da civilização4 

Idade Período Economia Tecnologia Sociedade Aspectos culturais (artes, 
religião) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idade da Pedra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paleolítico 
(± 500.000 a.C a ± 

10.000 a.C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Caça;  
• Pesca;  
• Coleta de frutos e 

raízes comestíveis; 
• Propriedade coletiva 

dos meios de 
produção. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Fogo; 
• Utensílios de pedra, ossos e 

madeira (machado de mão, 
martelos, facas, arpões, 
anzóis, e agulhas); 

• Ferramentas de caça (arco e 
flecha); 

• Uso de roupas rústicas para 
proteção do frio. 

 
 
 
 
 
 
 

• Preponderância do 
nomadismo (vida móvel e 
em pequenos grupos, com 
possibilidades de 
assentamentos temporários, 
conforme as necessidades 
de caça e coleta); 

• Cavernas como principal 
habitação;  

• Divisão natural do trabalho 
(sexo e idade). 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Pintura rupestre (figura 
sobre situações de caça 
– representações de 
homens e animais); 

• Pequenas estatuetas 
feitas de pedra ou 
marfim, representando 
figuras humanas 
femininas, com função 
mágico-religiosa ligada 
à fertilidade. 

 

                                                             

4 Com o objetivo de fornecer uma visão geral e resumida sobre os principais períodos e características da evolução da cultura humana, não foram aprofundadas questões 
relativas à existência de outros “Períodos” entre as “Idades” apresentadas nesta tabela, como, por exemplo, o Mesolítico (período de transição entre o Paleolítico e o 
Neolítico) e a Idade do Cobre ou Calcolítico (intermediária do Neolítico e a Idade do Cobre), bem como as subdivisões internas dos “Períodos”, como, por exemplo, em 
Paleolítico Inferior, Médio e Superior.   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neolítico 
(± 10.000 a.C a ± 

5.000 a.C) 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Revolução Neolítica - 
agricultura e 
domesticação de animais; 

• Divisão do trabalho 
(coletores, pastores, 
agricultores); 

• Aparecimento de 
excedentes e trocas; 

• Aparecimento da 
propriedade privada. 

 
 
 
 
 

• Sofisticação dos utensílios de 
pedra, ossos e madeira, através 
da criação por polimento e 
atrito; 

• Cerâmica (potes e jarros);  
• Construção de barcos e 

jangadas;  
• Nova qualidade de roupas (artes 

do tecido de malha, fiar e tecer 
pano); 

• Ferramentas de agricultura 
(machado de pedra, enxada, 
arado rudimentar, foices, 
lâminas cortantes). 

   

 
 
 

• Preponderância do sedentarismo 
(grupos organizados em aldeias, 
com possibilidades de 
mobilidade quando fatores 
naturais constituíam obstáculos 
à agricultura e a domesticação e 
caça de animais);  

• Criação das primeiras 
instituições sociais (por 
exemplo, a família); 

• Organização gentílica 
(comunidades agrícolas 
autossuficientes); 

• Construção de casas de madeira 
e barro secado ao sol, bem como 
palafitas. 

 

 
 
 

• Primeiras manifestações 
mais sistematizadas de 
religião primitiva, 
envolvendo a diversificação 
de ritos e cultos mágicos, 
ligados principalmente a 
fertilidade (tanto da terra – 
agricultura –, quanto da 
mulher); 

• Culto ao “antepassado 
comum” (totem); 

• Desenvolvimento da arte em 
gravação de figuras em 
ossos, pedras e madeira, 
bem como a arte na argila, 
como a pintura em cerâmica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idade dos Metais 

 
 
 
 
 
 

Idade do Bronze 
(± 5.000 a.C a ± 

1.500 a.C) 
 
 
 
 

Idade do Ferro 
(± 1.500 a.C a 586 

a.C) 
 

 
 

• Ampliação da 
propriedade privada às 
terras e aos escravos; 

• Agricultura 
(potencialização de 
técnicas, como drenagem, 
irrigação, utilização da 
tração animal para arar a 
terra - carros de bois); 

• Pecuária; 
• Indústrias secundárias; 
• Desenvolvimento das 

trocas e do comércio 
(barcos à vela, veículos 
de roda puxados por 
animais). 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Ferramentas diversas produzidas 
através da criação de uma liga 
metálica (bronze), resultante da 
mistura do cobre com o estanho. 

• Ferramentas diversas produzidas 
através de processos 
metalúrgicos tendo o minério de 
ferro como matéria-prima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Revolução Urbana: criação de 
cidades-estados e 
desenvolvimento dos primeiros 
impérios; 

• Desenvolvimento da escravidão; 
• Divisão da sociedade em classes 

sociais. 

 
 
 

• Religião politeísta; 
• Desenvolvimento artístico e 

científico, em áreas como 
Arquitetura, Matemática, 
Astronomia, Medicina, 
Física, Química, Pintura e 
Esculturas; 

• Organização dos primeiros 
calendários; 

• Desenvolvimento dos 
primeiros sistemas de 
contagem e medida; 

• Desenvolvimento dos 
primeiros sistemas de 
escrita. 

Fontes: Burns (1981), Aquino, Franco e Lopes (1982), Childe (1966) 



Nestes termos, qual é a ligação do surgimento da civilização (por volta de 4.000 a 3000 

a.C, notadamente no Egito e Mesopotâmia) e a criação da escrita? Ora, quanto mais complexos 

ficavam os agenciamentos sociais, as diversas dinâmicas econômicas e as formas de organização 

política, bem como quando se funda uma nova condição de espaço-tempo ligados a territórios, 

prédios, templos, muros, necessário se faz desenvolver formas de controle, de fixação e registro 

de aspectos diversos dos eventos essenciais à sociedade, de forma a poder serem posteriormente 

consultados. Assim, existe uma íntima relação entre o surgimento dos primeiros estados e 

impérios e a escrita, visto que através desta forma de representação  

 

[...] o poder estatal comanda tanto os signos quanto os homens, fixando-os em uma 
função, designando-os para um território, ordenando-os sobre uma superfície unificada. 
Através dos anais, arquivos administrativos, leis, regulamentos e contas, o Estado tenta 
de todas as maneiras congelar, programar, represar ou estocar seu futuro e passado 
(LÉVY, 1993, p. 88). 

 

 Portanto, em conjunto com a gênese das proto-civilizações surgem as primeiras formas de 

escrita, por volta de 4000 e 3500 a.C com os Egípcios (hieróglifos) e Sumérios (cuneiforme), 

notadamente escritas ideográficas baseadas em sistemas pictográficos (onde cada símbolo 

convencionado era utilizado para representar uma ideia, conceito, ou objeto). Posteriormente, 

ocorreu a evolução para as formas de escrita fonética (onde cada símbolo representa um 

determinado som da língua oral, e não mais uma ideia), processo desencadeado com a revolução 

ocorrida com a escrita cuneiforme dos Sumérios por volta de 1700 a.C (representação do som das 

sílabas por meio de símbolos). (DEFLEUR; BALL-ROKEACH,1993, p. 32-35).  

Porém, para além de efetivar o processo de análise do surgimento da escrita, ou seja, do 

fim da Pré-História e o desvelamento da História propriamente dita, o que mais se destaca como 

importante no contexto deste trabalho e refletir como esta invenção, de certa forma demandada 

por condições sócio-históricas precisas, acabou por revolucionar as formas de pensamento do 

homem, de como este representa e percebe a realidade que o cerca. Ou seja, é a análise de como 

uma invenção artificial, notadamente histórico-cultural, modificou a forma como as funções 

psicológicas superiores do ser humano operam em suas características essenciais. E de como a 

mesma, produzindo modificações nas formas de comunicação entre os sujeitos, produzem novas 

maneiras de compreender os processos temporais ligadas à vida humana. 



 Retomando, assim, aos estudos de Lévy, e a sua caracterização dos “Polos do Espírito 

Humano”, uma primeira observação sobre as possibilidades da escrita enquanto Tecnologia da 

Inteligência é que a mesma instituiu um novo formato de comunicação entre emissor e receptor. 

E este formato está relacionado precisamente à separação física, psicológica e cultural que pode 

se instaurar entre escritor e leitor, visto que o contexto de produção da mensagem escrita pode ser 

extremamente diferente do contexto em que a mesma estará sendo recebida. Logo, a rede de 

significações que escritores e leitores possuem previamente sobre um tema específico 

materializado em forma de escrita (e os diversos conceitos ligados ao mesmo) pode “[...] ser tão 

diferentes quanto possíveis. A comunicação puramente escrita elimina a mediação humana no 

contexto que adaptava ou traduzia as mensagens vindas de outro tempo ou lugar”. (LÉVY, 1993, 

p. 89).  

Ou seja, diferente das culturais orais, onde o contexto de compreensão da mensagem era 

intimamente compartilhado pelos atores do processo comunicativo, e onde o processo de 

adaptação da mensagem a um determinado receptor poderia ser realizado em “tempo real” por 

meio da fala do enunciador, na cultura escrita estabelece-se uma distância entre o mundo do autor 

e o do leitor, exponencialmente crescente, com o passar dos anos que distanciam uma produção 

escrita das recepções potenciais. 

 Nestes termos, ao estabelecer como tarefa cognitiva principal do processo de 

comunicação a atribuição de sentido, ou seja, o processo de interpretação do significado de 

mensagens produzidas em um espaço-tempo potencialmente distante (com todas as implicações 

culturais possíveis deste contexto), pode-se afirmar que a escrita potencializou mais do que nunca 

a necessidade de processos psicológicos complexos de organização das informações. Em outras 

palavras, a escrita enquanto forma de comunicação conduz a uma modificação da “ecologia 

cognitiva” do ser humano baseada na busca constante de criação de categorias que organizam 

conceitos, com base em procedimentos metodológicos ligado a ações psicológicas de 

generalização, abstração, análise e síntese. Estas ações psicológicas, características prementes da 

escrita enquanto Tecnologia da Inteligência, conduzem os sujeitos a uma forte tendência de 

estabelecimento de pensamento conceitual, essencialmente diferente em suas características de 

formas de pensamento simbólico-concreto estabelecidas quando do uso da oralidade primária 

enquanto principal elemento semiótico mediador da relação homem-mundo e homens-homens. 

(CHAUÍ, 2003, p. 163-167); (LURIA, 1990, p. 65-133). 



 Para as formas de representação da realidade, esta mudança representa o surgimento de 

novas maneiras de organizar os saberes, visto que se busca com as relações de comunicação 

ressignificadas a verdade enquanto conhecimento possuidor de um caráter universal e objetivo, 

livre das singularidades e multiplicidade de significações que podem suscitar incompreensões na 

construção de sentidos. Assim, das formas de representação do conhecimento baseados na 

narrativa e no mito, tem-se agora a emergência da teoria enquanto forma canônica de saber, bem 

como se encontra em destaque a organização sistemática e modular dos conhecimentos, visto 

que, diferentemente das restrições da oralidade primária e da memória de longo prazo, através da 

escrita as representações não precisam ser, necessariamente, interconectadas de maneira 

intrínseca entre si. É nestes termos que Lévy postula que 

 

A partir do momento em que a tarefa da memória não mais se refere somente às 
lembranças humanas, os longos encadeamentos de causas e efeitos perdem uma parte de 
seus privilégios de conectar representações entre si. A encenação da ação, as 
apresentações ‘dramáticas’, cedem lugar, em parte, as disposições ‘sistemáticas’  (1993, 
p. 92).  

  

Portanto, pode-se afirmar que a tendência ao teorético está ligada, intimamente, ao uso 

regular de um sistema de escrita. Outra inferência possível neste contexto, baseado nas 

conclusões efetivadas, é que as formas de conhecimento como a filosofia e a ciência, 

inerentemente ligadas a métodos sistemáticos, críticos, descritivos, reflexivos e interpretativos de 

produção e organização dos conhecimentos, está do mesmo modo condicionado pela criação da 

escrita. Para ilustrar tal dedução, é possível realizar uma comparação entre o que é senso comum 

e o que é ciência, onde se torna possível verificar que, no primeiro caso, as formas de 

representação contêm elementos e características ligadas ao mito, enquanto no segundo caso, a 

teoria. Ainda, é possível relacionar a centralidade de um pensamento concreto quando da 

utilização da oralidade primária, enquanto que a escrita notadamente está ligada a formas de 

pensamento conceitual. Nestes termos, apresenta-se a Tabela 2, a qual permite visualizar estas 

relações de forma mais acurada. 



Quadro 2 - Relações entre as Tecnologias da Inteligência, formas de pensamento e representação dos saberes 

Tecnologia da 
Inteligência 

Forma de pensamento Formas de representação do saber 

 
 
 
 
 
 
 

Oralidade primária 

Pensamento concreto 
• Opera por bricolage: 

o Reúne, junta, relaciona e faz elementos 
diferentes e heterogêneos agirem uns 
sobre os outros; 

• Símbolo: 
o As palavras não são símbolos de 

categorias abstratas utilizáveis para a 
classificação de objetos; 

o Não representa, mas encarna aquilo que é 
significado por ele;  

o Logo, tem-se um pensamento ligado ao 
sensível e ao concreto, um pensamento 
onde imagens são coisas e onde coisas são 
ideias. 

• Mito, interconexão de elementos diversos de forma a compor uma narrativa 
fabuloso-explicativa dos fenômenos da realidade 

• Senso comum, herda do mito características que o tornam: 
• Subjetivo: exprime sentimentos e opiniões individuais e de grupos, variando de 

uma pessoa para outra; 
• Qualitativo: análise com base nas impressões direta dos objetos percebidas 

pelos sentidos; 
• Heterogêneo, isto é, refere-se a fatos que julgamos diferentes, porque os 

percebemos como diversos entre si; 
• Individualizador, por ser qualitativo e heterogêneo, isto é, cada coisa ou cada 

fato nos aparece como um indivíduo ou como um ser autônomo; 
• Generalizador, pois tende a reunir numa só opinião ou numa só ideia coisas e 

fatos julgados semelhantes; 
• Tendem a estabelecer relações de causa e efeito entre as coisas ou entre os 

fatos; 
• A admiração e o espanto se dirigem para o que é imaginado como único, 

extraordinário, maravilhoso ou miraculoso.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita 

Pensamento conceitual 
• Opera por método:  

o Procedimento lógico para a articulação 
racional entre elementos homogêneos 
(generalização, abstração, síntese e 
análise); 

• Conceito:  
o Não é uma imagem nem um símbolo, mas 

uma descrição e uma explicação da 
essência ou natureza própria de um ser, 
referindo-se a esse ser e somente a ele. 

• Teoria, baseada em uma explicação fundamentada em uma exposição sistemática 
de argumentos 

• Ciência, é um conhecimento teórico: 
• Objetivo: procura as estruturas universais e necessárias das coisas investigadas; 
• Quantitativo: busca medidas, critérios de comparação e avaliação para coisas 

que parecem ser diferentes; 
• Homogêneo: busca as leis gerais de funcionamento dos fenômenos, que são as 

mesmas para fatos que nos parecem diferentes; 
• Generalizador, pois reúne individualidades, percebidas como diferentes, sob as 

mesmas leis, os mesmos padrões ou critérios de medida, mostrando que 
possuem a mesma estrutura; 

• Diferenciadores, pois não reúnem nem generalizam por semelhanças aparentes, 
mas distinguem os que parecem iguais, desde que obedeçam a estruturas 
diferentes; 

• Só estabelecem relações causais depois de investigar a natureza ou estrutura do 
fato estudado e suas relações com outros semelhantes ou diferentes; 

• Surpreende-se com a regularidade, a constância, a frequência, a repetição e a 
diferença das coisas. 

Fontes: Chauí (2003), Lévy (1993), Luria (2002) 



Por fim, no que tange a temporalidade ligada à escrita enquanto Tecnologia da 

Inteligência, pode-se dizer que a mesma já fora aqui mencionada, posto que o que se constitui 

como dinâmica cronológica deste "Polo do Espírito Humano" é a própria história em si. Uma 

história ligada ao processo gradual de acumulação dos vestígios, de registro dos fatos ocorridos 

em um suporte consultável, passível de avaliação e de crítica. Ou seja, ao passo que ocorre um 

processo de objetivação da memória social em um suporte escrito, a “[...] acumulação, o aumento 

potencialmente infinito do corpus transmissível distendem o círculo da oralidade até quebrá-lo. 

Calendários, datas, anais, arquivos, ao instaurarem referências fixas, permitem o nascimento da 

história [...]”. (LÉVY, 1993, p. 94).  

Assim, da ideia de círculo, ligada ao eterno retorno e a um devir que parte sem 

referências, tem-se agora a noção da linearidade do tempo, de um tempo que foi, na verdade, 

organizado, “colocado em seus eixos”: parte-se de um lugar conhecido, e tenciona-se no sentido 

que a progressiva acumulação de vestígios, e a sua possibilidade de análise crítica, possa levar os 

sujeitos da história a busca de um projeto a ser realizado. As implicações desta temporalidade 

para as formas de saber e de representar o conhecimento podem ser deduzidas do que fora 

anteriormente relatado. Ao separar os atores do processo comunicativo, e ao objetivar a memória 

e cindi-la do sujeito e da comunidade que a engendra, a escrita e a história que dela surge exigirá 

o universal e, assim, tem-se uma busca constante de uma verdade que seja independente dos 

sujeitos que a comunicam. (Ibidem, p. 95) 

 Todas as questões até então pontuadas sobre a “Era” da Escrita tomaram como base uma 

análise da escrita enquanto Tecnologia da Inteligência não importando, necessariamente, o 

suporte onde a mesma potencialmente poderia estar vinculada. Assim, não se tomou como 

critério de estudos até o presente momento a problemática do meio físico por onde é efetivada a 

comunicação utilizando-se da escrita. Como será possível verificar, esta questão é de suma 

importância para o resgate das formas de comunicação mediadas de massa, visto que em suas 

dimensões principais este fato é inaugurado na história das comunicações com o advento da 

imprensa. 

 Assim, no transcorrer da história da comunicação escrita, diversos foram os suportes 

utilizados para o registro das informações, desde os mais antigos, como as tábuas de argilas onde 

os Sumérios gravavam a sua escrita cuneiforme e o papiro criado pelos Egípcios para vincularem 

a sua escrita hieroglífica, ao pergaminho, pele de animal preparada com a finalidade de escrita, e, 



finalmente, ao papel. Outra mudança importante ocorrida no suporte por onde a escrita encontra-

se objetivada foi a transição de uma organização por “volumen”, ou seja, através de cilindros que 

continham as folhas de papiro ou o pergaminho enrolado em seu entorno, para a organização por 

códex (ou códice), que consiste na compilação de páginas dobradas e costuradas em conjunto, as 

quais provêm a ideia do que atualmente é atribuída a um objeto “livro”. Todas estas formas de 

suporte da escrita foram desenvolvidas anteriormente ao século XV, e foram utilizadas 

progressivamente por copistas diversos (monges, escribas, burocratas políticos e eruditos) para a 

(re)produção de materiais confeccionados manualmente, ou seja, para a confecção de um 

manuscrito (do latim manu – mão, e scriptus – escrita). Assim, a elaboração de qualquer material 

escrito em forma de um livro era lenta, conduzia a uma introdução progressiva de erros de 

diversos tipos no processo de cópia e, por fim, propiciava um número muito restrito de 

exemplares, o que na verdade constituiu-se por muito tempo como um empecilho para um acesso 

maior das classes populares a produtos culturais. (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 37). 

 A grande “revolução” dentro de outra “revolução” ocorreu quando a escrita foi utilizada 

para a transmissão massiva de informações, o que se tornou possível com a invenção da prensa de 

tipos móveis efetivada por Johannes Gutenberg, no século XV, em 1450. Utilizando-se da 

adaptação de uma prensa de parafuso que era utilizada para espremer uvas e azeitonas, bem como 

da ideia original de produzir pequenos blocos de metal (tipos) contendo a forma individual de 

cada letra do alfabeto, Gutenberg foi capaz de dispor sobre uma bandeja um conjunto 

determinado de caracteres formando palavras e frases. Através da pesquisa por certos tipos de 

pigmentos e papel que permitiriam um processo de impressão legível, Gutenberg foi capaz de 

produzir um processo de umedecer um conjunto de frases formado pelos tipos móveis com uma 

tinta especial, as quais, comprimidas contra um pedaço de pergaminho ou papel, resultaram na 

produção de uma cópia impressa do conteúdo dos tipos dispostos na bandeja. 

No compasso da invenção de prensa móvel, ocorre subjacente uma revolução cultural sem 

precedentes: ao permitir a produção de materiais escritos em larga escala, a invenção de 

Gutenberg foi apropriada progressivamente a partir do século XVI para a impressão de livros em 

diversos idiomas por toda a Europa. Nestes termos, o acesso à informação por um número maior 

de pessoas começou a tornar-se realidade, desde que estas estejam devidamente alfabetizadas no 

idioma em que os livros foram escritos. (WOOD, 2009, p. 365-366). Ao massificar o acesso às 

informações, a prensa de Gutenberg enquanto artefato técnico estava atuando decisivamente nos 



rumos pelo qual a cultura poderia ser conhecida, produzindo, consequentemente, fenômenos 

sociais diversos. Exemplo disso são as livres-interpretações das Escrituras Cristãs representadas 

na Bíblia que se tornaram possíveis pelo fato das mesmas estarem disponível a um número maior 

de pessoas e escritas nos idiomas nativos dos sujeitos, e não mais no latim acessível somente as 

autoridades católicas. Sem o julgo da interpretação “oficial” da Igreja Católica, novas formas de 

compreensão das escrituras apareceram, muitas delas contraditórias com relação à “norma” 

estabelecida, e assim pode-se afirmar que a Revolução Protestante foi por sua vez condicionada 

pelo invento de Gutenberg. (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 39). 

Outro exemplo fora da esfera religiosa pode ser fornecido no que se refere à evolução das 

ciências associadas ao acesso de informações relevantes neste campo do conhecimento humano. 

Nestes termos, ao fornecer um exemplo ligado à evolução das pesquisas no campo na Astronomia 

a partir da Renascença, Lévy pontua que cientistas como Tycho Brahe e Johannes Kepler, 

expoentes da Revolução Científica que ocorreu na Europa principalmente a partir do século 

XVII, puderam servir-se do progresso da imprensa através de 

 

[...] compêndios de observações antigas ou modernas que eram exatos e estavam 
disponíveis, assim como de tabelas numéricas precisas. Sem o ambiente cognitivo 
fornecido pela impressão, sem a possibilidade de comparar com certeza séries de 
números, sem mapas celestes uniformes e detalhados, a astronomia e a cosmologia sem 
dúvida jamais teriam passado pela revolução [...] (1993, p. 99). 

  

 Ainda, as novas interfaces produzidas pelo uso da imprensa, tais como a organização do 

material escrito por meio de página de título, sumários, cabeçalhos, numerações regulares, notas, 

referências cruzadas, gráficos, tabelas e quadros, tornaram-se uma potencialização das formas 

sistemáticas de disposição dos conhecimentos trazidos com a escrita, permitindo a possibilidade 

de “[...] exame rápido do conteúdo, de acesso não linear e seletivo ao texto, de segmentação do 

saber em módulos, de conexões múltiplas a uma infinidade de outros livros graças às notas de pé 

de página e às bibliografias”. (Ibidem, p. 34). Assim, estas interfaces, dispostas em textos de 

formatos e fins diversos, como dicionários, tratados e enciclopédias, acabaram por constituírem-

se em um fator condicionador do progresso científico, o qual está intimamente ligado à exposição 

teórica e sistemática dos conhecimentos, que se nutre da escrita enquanto Tecnologia da 

Inteligência condicionadora da busca pela universalidade do saber humano.  



Por fim, ligada a estas constatações, é possível afirmar que também a temporalidade 

conectada ao advento da escrita sofre uma “hiperpotencialização” quando apropriada e 

ressignificada pelo surgimento da imprensa. Com as sucessivas melhoras nas edições dos livros, 

pelo processo de remoção constante de erros, dados corrompidos e falta de informações, foi 

possível realizar trabalhos de análise crítica cada vez mais acurados em diversas áreas do 

conhecimento, dando assim um novo impulso a um processo cumulativo de saberes, os quais 

confeccionam a nítida imagem de um progresso constante, tendendo a um futuro promissor e 

redentor. (Ibidem, p. 98). 

 Finalizando a discussão sobre a “Era” da Escrita e da Impressão, frisa-se que, no 

momento em que a evolução das tecnologias que permitiram a rápida produção de material 

impresso foi conquistada e, quando juntamente com um contexto sociocultural singular surgiu a 

ideia de distribuir para um grande conjunto de pessoas informações noticiando fatos e opiniões 

que abrangem diversos aspectos sociais, ocorreu a criação do primeiro meio de comunicação de 

massa conhecido, o jornal. A partir de então, é possível introduzir um novo capítulo na história 

das formas de comunicação humana, inerentemente ligada a uma revolução nos suportes físicos 

onde as mensagens trafegam entre emissores e receptores, ou seja, tem-se a introdução de um 

“Era” ligada aos meios de comunicação de massa.  

 

1.1.4 “Era” da Comunicação de Massa 
 

 No contexto de análises do presente subitem, torna-se importante adotar uma premissa 

básica que visa nortear as reflexões acerca de como ocorrem os processos comunicativos no 

interior de uma “Era” de Comunicação de Massa. E esta premissa pode ser descrita da seguinte 

forma: o período da Comunicação de Massa possui como característica principal a forma como 

são operadas modificações nos meios por onde trafegam as informações em um processo 

comunicativo, porém condicionadas por inter-relações intrínsecas diversas com as demais facetas 

que caracterizam este processo. Para ilustrar melhor esta definição, serão tomadas como base 

teórica de análise as definições propostas por Santaella (2001, p. 85-86) sobre os “Territórios da 

Comunicação”, ou seja, “espaços” teórico-práticos demarcados por fronteiras que possuem em 

seu interior considerações acerca dos elementos essenciais do processo comunicativo, tais sejam: 

a fonte ou emissor, o destino ou receptor, a mensagem e o código, o meio e, por fim, o contexto 



comunicativo. Ainda, através desta abordagem, a autora considera as inter-relações entre estes 

territórios, o que produz novos fenômenos ligados à comunicação e passíveis de indagações e 

pesquisas complementares. 

 Nestes termos, estaria constituída no “Território da Mensagem e dos Códigos” as 

pesquisas relativas “[...] às linguagens, discursos, sistemas e processos sígnicos das mais diversas 

ordens [...]”, “[...] as indagações sobre os modos através dos quais as mensagens [...] são capazes 

de deflagrar possíveis efeitos de sentido [...]”, e por fim “[...] como os signos se relacionam uns 

com outros”. (Ibidem, p. 86). Já no “Território dos Meios”, as indagações principais giram em 

torno do lócus onde as mensagens são produzidas e veiculadas por um emissor e estendida a um 

conjunto determinado de receptores. No “Território do Contexto Comunicacional” o processo de 

análise desloca-se principalmente para pesquisas sobre a situação onde a comunicação ocorre, 

seja ela a nível “[...] meramente físico, relativo ao local em que a comunicação se dá, passando 

pelo cultural, psico-social até o nível temporal”. (Ibidem, p. 88). No que tange ao “Território do 

Emissor”, as reflexões giram em torno da figura que representa a fonte difusora das informações, 

cabendo aqui perguntas diversas sobre o papel deste elemento do processo comunicativo, que vão 

desde a análise se o mesmo é humano ou não às questões éticas, psicológicas e sociais que 

influenciam a emissão. Por fim, no “Território da Recepção”, cabe a análise da figura que 

representa o destino das mensagens de um processo comunicativo, envolvendo questões diversas 

tais como o impacto da mensagem na recepção, como o receptor interfere e transforma ou não a 

mensagem, entre outros. (Ibidem, p. 89). 

 Assim, se for considerada a noção de “Territórios da Comunicação”, é possível afirmar 

que as maiores modificações que condicionaram o surgimento do fenômeno comunicativo de 

massa ocorreram no Território dos Meios, ou seja, no campo de análise das evoluções técnicas 

ligadas ao modo como as mensagens são produzidas e distribuídas. Recobrando o primeiro 

veículo ou meio de comunicação de massa, o jornal, o mesmo está intrinsecamente ligado às 

evoluções técnicas a partir de um artefato determinado, a prensa de Gutenberg. Somente a partir 

desta invenção foi possível pensar na produção e reprodução em larga escala de materiais escritos 

em formato de um noticioso, fato que ocorreu a partir de meados da década de 1830 e, portanto, 

mais de 350 anos após a criação da prensa de tipos móveis. Da mesma maneira, somente a partir 

de um conjunto determinado de evoluções técnicas, concernentes a forma como mensagens em 

um formato audiovisual poderiam ser (re)transmitidas em um grande raio de atuação por meio do 



ar para serem, posteriormente, convertidas e mostradas em um dispositivo eletrônico 

determinado, foi possível tornar real a criação da primeira televisão, a partir da década de 1920. 

Ou seja, o apogeu que a comunicação de massa alcançou a partir do século XX está ligada 

principalmente às transformações técnicas ocorridas nas formas como os seres humanos 

transmitem e recebem mensagem através de um meio determinado. 

Porém, seria ingênua e acrítica uma interpretação simplesmente técnica do fenômeno da 

comunicação de massa, visto que, se as transformações no “Território do Meio” constituem o 

lócus inicial e principal de criação e evolução destas formas de comunicação, nem por isso é 

critério único ou autossuficiente para uma compreensão acertada deste fenômeno. Nestes termos, 

é possível evocar as interfaces entre os territórios da comunicação delimitadas por Santaella 

(2001, p. 90-97) e, no caso da comunicação de massa, mais precisamente os espaços onde as 

indagações sobre o meio encontram-se imbricadas com pesquisas e questões subjacentes acerca 

da mensagem, das formas de emissão e recepção, do contexto sociocultural onde surge este tipo 

de comunicação, etc. Tomando a televisão como exemplo de análise, verifica-se que é através 

desta visão de inter-territórios que se torna possível refletir, por exemplo, sobre o surgimento da 

linguagem audiovisual, bem como a utilização desta linguagem em sistemas televisivos para 

constituir gêneros específicos como o telejornal, a telenovela, entre outros (por meio da interface 

entre o Território da “Mensagem” com o dos “Meios”).  

Da mesma forma, é possível utilizar esta abordagem para analisar como a criação, 

utilização e expansão primordial da televisão configura-se, ao mesmo tempo, condicionadora e 

condicionada por um contexto sociocultural específico, ligado ao conceito de “sociedade de 

massas” (pesquisas de interface entre o Território do “Contexto” com o dos “Meios”). Por fim, 

através de uma interface entre os Territórios da “Emissão” e da “Recepção” com o dos “Meios”, 

torna-se possível analisar quais os modelos e as possibilidades comunicativas que os meios 

massivos engendram para cada um dos atores deste processo, e como estes condicionam a criação 

de determinadas formas de representações do conhecimento e da realidade. Portanto, visando 

constituir uma abordagem de estudos que não se prenda a um tecnicismo reducionista, a 

comunicação de massa será analisada a partir de múltiplas perspectivas, tais como a técnica, a 

sociocultural e comunicacional. Vale ressaltar, entretanto, que este conjunto de análises será 

apenas iniciada neste subitem, visto que questões específicas sobre o contexto sociocultural, por 

exemplo, serão debatidas a partir do capítulo 2 da Parte I do presente trabalho, o qual servirá 



como lócus e ponto de partida para a compreensão mais acurada dos aspectos da comunicação de 

massa e as suas mudanças com o surgimento dos meios de comunicação interativos.  

Antes de tudo, para iniciar este debate, torna-se premente a tarefa de definir dois 

conceitos que se encontram imbricados com as reflexões a serem realizadas neste contexto: 

inicialmente, o próprio conceito de “comunicação de massa” e, em seguida, o conceito de meios 

de comunicação de massa (mass media ou mídia). Assim, uma primeira abordagem sobre o 

conceito de comunicação de massa é provida por Straubhaar, Larose e Duarte (2004, p. 7), a 

partir da classificação dos tipos de comunicação pelo critério de número de pessoas envolvidas 

no processo. Existe, segundo o critério adotado pelos autores, a categoria intrapessoal, 

interpessoal, pequenos grupos, grandes grupos e de massa. Especificamente sobre a comunicação 

de massa, os mesmos a definem “[...] como um-para-todos ou ponto a multiponto. Neste caso, 

uma mensagem é comunicada de uma única fonte para centenas ou milhares de receptores com 

relativamente poucas oportunidades para a audiência comunicar-se de volta com a fonte”. 

(Ibidem, p. 9).  

A partir desta definição, é possível destacar algumas características que configuram este 

tipo de comunicação: a) a separação de emissores e receptores no espaço e no tempo, e a 

consequente diferença dos seus universos de sentido (hipertextos) representativos sobre alguma 

ideia, tema ou conceito; b) a unidirecionalidade do processo comunicativo, e a consequente falta 

de mecanismos para que o receptor da mensagem tenha um papel ativo neste processo de 

significar a realidade; c) por fim, a abrangência do fenômeno comunicativo de massa, ou seja, o 

seu direcionamento para um conjunto potencialmente superior de receptores, se comparada a 

modalidades de comunicação como a interpessoal, por exemplo. Seguindo na linha de definição 

do conceito de comunicação de massas através da descrição das suas características, outros dois 

autores pontuam questões pertinentes a serem discutidas. Inicialmente, é possível relatar as 

reflexões de Wright, que conceitua este tipo de comunicação através de três características 

distintas, tais sejam: 

 

1. Ela é direcionada para audiências relativamente grandes, heterogêneas e anônimas. 
2. As mensagens são transmitidas publicamente, frequentemente sincronizadas para 

alcançar mais membros de audiência simultaneamente, e são de caráter temporário. 
3. O comunicador tende a ser, ou a operar dentro, de uma organização complexa que 

pode envolver grandes gastos (apud SEVERIN; TANKARD, 1997, p. 4, tradução 
livre). 

   



 Com base na citação acima, é possível analisar algumas características não relatadas 

Straubhaar, Larose e Duarte (2004), e que ajudam a complementar alguns aspectos importantes 

sobre a forma como ocorrer o processo de comunicação de massa. Inicialmente, pela primeira 

característica levantada por Wright, a definição da abrangência de receptores alcançados com esta 

modalidade de comunicação é acrescida de alguns adjetivos relativos a esta audiência: 

heterogêneas e anônimas. Como será ainda visto no subitem 2.1 (Capítulo 2, Parte I), a 

compreensão do contexto sociocultural em que emerge as formas de comunicação de massa está 

entrelaçada com o debate acerca do conceito de “massa” e, mais precisamente, de sociedade de 

massa. Nestes termos, posteriormente será analisada a implicação que os adjetivos “heterogênea” 

e “anônima” possuem para a caracterização das audiências ligadas a esta forma de comunicação.  

No que tange as concepções sobre a mensagem, a segunda característica apontada por 

Wright adiciona a questão da efemeridade da informação difundida por meios massivos de 

comunicação. Ou seja, as mensagens não são feitas para perdurarem no tempo e no espaço, mas, 

ao contrário, buscam o fugaz, o temporário, o “momento em si” baseado na sua pertinência para 

um contexto determinado. Por fim, através da terceira característica Wright pontua algo não 

listado por Straubhaar, Larose e Duarte (2004), que se refere ao caráter intrinsecamente 

institucional que a comunicação de massa possui desde a sua gênese e, principalmente, na 

sociedade moderna. Ou seja, como bem pontua Thompson 

 

[...] o desenvolvimento das indústrias da mídia, isto é, das numerosas organizações que, 
desde a Idade Média até os nossos dias, têm se interessado pela exploração comercial 
das inovações técnicas, tornou possível a produção e a difusão generalizadas de formas 
simbólicas (1998, p. 33, grifo do autor). 

 

Por fim, servindo-se das reflexões apontadas por Thompson, tem-se a concepção de 

comunicação de massa enquanto “[...] produção institucionalizada e difusão generalizada de bens 

simbólicos através da fixação e transmissão de informação ou conteúdo simbólico”. (Ibidem, p. 

32). Este autor também parte de um processo de conceitualização da comunicação de massa por 

meio de um desdobramento das suas características específicas do conceito mais amplo apontado. 

Em comparação as ideias pontuadas por Wright (apud SEVERIN; TANKARD, 1997) e 

Straubhaar, Larose e Duarte (2004), Thompson (1998, p. 33) destaca que o caráter institucional 

da comunicação de massa acaba por desvelar uma mercantilização das formas simbólicas 

veiculadas pelos mass media, visto que ocorre um processo de valorização econômica dos 



conteúdos que, em última instância, transformam as formas simbólicas em mercadorias (ou bens 

simbólicos). Resumidamente, para Thompson (1998, p. 32-36) têm-se como características da 

comunicação de massa: 

 

a. a institucionalização da produção e da difusão;  

b. a mercantilização do conteúdo simbólico; 

c. a dissociação estrutural do contexto de produção em comparação ao contexto de 

recepção;  

d. a extensão da disponibilidade do conteúdo simbólico no tempo e no espaço; 

e. por fim, a circulação pública voltada a uma pluralidade de destinatários. 

 

 Dos diversos conceitos aqui apontados, com base nos três autores citados, é possível fazer 

um processo de síntese do que caracteriza a comunicação de massa em sua essência. Para tanto, 

será utilizada a abordagem dos “Territórios da Comunicação” apontados por Santaella (2001), a 

fim de verificar as especificidades que a comunicação de massa possui quando analisada sob o 

prisma de cada um dos espaços que delimitam os componentes do processo comunicativo. Assim, 

segue o Quadro 3 onde esta objetivada esta síntese. 



Quadro 3 - Síntese do conceito de comunicação de massa sob o prisma de análise dos Territórios da Comunicação 

 Território da 
Mensagem 

Território dos Meios Território do Contexto Território do Emissor Território do Receptor 

 
 
 
 
 
 
 
 
A comunicação de 
massa caracteriza-

se no: 
 
 
 
 
 

 
• Pela produção 

centralizada do 
conteúdo, e a sua 
distribuição pública 
para um grande 
número de 
receptores; 

• Pela sua 
efemeridade, ou 
seja, a mensagem 
não é produzida 
para perdurar no 
tempo; 

• Pela 
mercantilização do 
conteúdo 
simbólico, 
transformando-o 
em bem simbólico. 

 

 
• Pelo caráter 

unidirecional permitido 
pelos veículos, 
provendo uma 
comunicação do tipo 
um-para-muitos; 

• Pela sua 
institucionalização, ou 
seja, pelo atrelamento 
das formas de produção 
e difusão a uma 
indústria da mídia; 

• Por permitir um 
alargamento da 
disponibilização do 
conteúdo simbólico no 
tempo e no espaço. 

 

 
• Por operar sob uma 

lógica de diferença 
potencial do 
contexto de 
produção em 
comparação ao 
contexto de 
recepção, em 
diversos níveis: 
físico, cultural, 
psicossocial e 
temporal. 

 
• Pela premência de uma 

fonte central de 
distribuição de 
informação no processo 
comunicativo; 

• Pela atuação de um 
comunicador/emissor 
vinculado intrinsecamente 
a uma organização 
institucional dedicada a 
exploração comercial dos 
meios de comunicação 
massivos. 

 
• No que se refere ao 

caráter quantitativo, 
pelo número de 
destinatários atingidos 
por uma mesma 
mensagem emitida a 
partir de um mesmo 
emissor; 

• No que se refere ao 
caráter qualitativo, pelas 
características de 
possuir pouca ou 
nenhuma oportunidade 
de comunicar-se de 
volta com a fonte, bem 
como por serem 
audiências heterogêneas 
e anônimas. 

 

Fontes: Santaella (2001), Thompson (1998), Wright (apud SEVERIN; TANKARD, 1997), Straubhaar, Larose e Duarte (2004) 



Partindo desta compreensão sobre a comunicação de massa, torna-se possível verificar o 

conceito de meios de comunicação de massa, central para a análise de como se efetivam os 

processos de emissão e recepção de mensagens neste contexto comunicacional. Assim, pode-se 

afirmar que a comunicação de massa possui como característica principal a de ser um processo 

comunicativo mediado por artefatos tecnológicos, visto que é através da aplicação de meios 

técnicos intermediários e com características determinadas que se torna possível transmitir uma 

mensagem no formato unidirecional, extensível no espaço-tempo, e visando alcançar uma grande 

audiência. Nestes termos, um primeiro conceito sobre os meios de comunicação é provido por 

Straubhaar, Larose e Duarte (2004, p. 4), sendo que para estes autores o mesmo inclui “[...] todas 

as formas de comunicação mediada através de canais mecânicos ou eletrônicos”, tendo como 

exemplos destes meios o rádio, a televisão, a imprensa, e também o computador e o telefone. É 

interessante ressaltar que na concepção de Straubhaar, Larose e Duarte (2004), a utilização do 

termo “meio de comunicação” visa prover um ponto de convergência dos meios de massa em si, 

telecomunicações e computadores. Ou seja, não trata dos meios de massa somente, mas de toda 

uma gama de fenômenos comunicativos que surgiria desta convergência, no qual a comunicação 

de massa é apenas uma faceta. 

Buscando uma maneira mais acurada de conceituar os meios de comunicação de massa, é 

possível servir-se das considerações elaborados por Thompson (1998, p. 25-30) acerca das 

características dos meios técnicos utilizados na comunicação, visando buscar em que medida 

estas aparecem em maior ou menor grau na comunicação de massa. Inicialmente, é necessário 

verificar o que se entende por meio técnico, ou seja, como se conceitua o(s) elemento(s) 

mediador(es) de um processo de comunicação. Assim, pode-se dizer que um meio técnico “[...] é 

o substrato material das formas simbólicas, isto é, o elemento material com que, ou por meio do 

qual, a informação ou o conteúdo simbólico é fixado e transmitido do produtor para o receptor”. 

(THOMPSON, 1998, p. 26). A partir disso, é interessante verificar que, de fato, todas as formas 

de comunicação envolvem meios técnicos, artefatos materiais para mediar o processo de 

comunicação, desde a comunicação face-a-face (através das ondas do ar, da laringe, das cordas 

vocais, do ouvido, por exemplo) as formas de comunicação de massa (ondas eletromagnéticas, 

aparelho televisivo, câmera, microfone). O que se torna necessário então é verificar quais são as 

variáveis ou atributos que distinguem os diferentes meios técnicos atuantes em diferentes formas 



de comunicação, o que possibilita delimitar mais precisamente quais são as variações das 

características que conformam os meios de comunicação de massa especificamente. 

Neste contexto, o primeiro atributo destacado por Thompson denomina-se fixação, e pode 

ser utilizado para analisar o grau com que uma mensagem é preservada por um determinado meio 

técnico, mediante a potencial variação da durabilidade que o mesmo empresta a forma simbólica 

em questão. Assim, é possível afirmar que os diferentes meios técnicos intermediários do 

processo de comunicação são “[...] preparados, em diferentes graus, para preservar informações 

ou conteúdo simbólico e torná-los disponíveis para uso subsequente”. (Ibidem, p. 26). O segundo 

aspecto de análise dos meios técnicos refere-se ao grau de reprodução ou reprodutibilidade, ou 

seja, a capacidade que um determinado artefato técnico mediador de um processo comunicativo 

possui para multiplicar as cópias de uma forma simbólica qualquer. (Ibidem, p. 27).  

Por fim, chega-se ao terceiro atributo de análise, conhecido como o grau de 

distanciamento espaço-temporal dos meios técnicos. Para Thompson, esta característica indica o 

processo de afastamento provocado por um meio de comunicação entre a forma simbólica e o seu 

contexto de produção, para vir a ser, posteriormente, “[...] reimplantada em novos contextos que 

podem estar situados em tempos e lugares diferentes”. (1998, p. 28). Percebe-se assim que, além 

do distanciamento provocado entre o contexto de produção e a forma simbólica em si, o grau de 

afastamento no tempo e no espaço acaba por afetar também a recepção da mensagem, visto que, 

ao passo em que este afastamento aumenta, a mesma pode ser acolhida em contextos 

potencialmente muito diferentes dos de emissão original. O processo de análise deste terceiro 

atributo permite também perceber que, quanto maior o grau de afastamento potencializado pelo 

meio técnico, maior é a capacidade que uma mensagem (e, consequentemente, o emissor) possui 

de agir e afetar contextos e acontecimentos diversos situados mais distantes no espaço e no 

tempo. Tal raciocínio é corroborado nas análises de Lemos (2003, p. 13), o qual percebe que ao 

“[...] atingir a esfera da comunicação, as tecnologias agem, como toda mídia, libertando-nos dos 

diversos constrangimentos espaços-temporais” e, assim, potencializam nossas formas de ação em 

espaços-tempos diversos. 

Para completar uma explicação da especificidade dos meios de comunicação de massa, 

faz-se interessante ainda relatar a distinção feita por Thompson (1998, p. 77-80) acerca dos três 

tipos básicos de interação possíveis entre os seres humanos: interação face-a-face, interação 

mediada e quase-interação mediada. Assim,  



 

a) as interações de tipo face-a-face são classificadas como processos comunicativos 

onde os agentes (emissores e receptores) partilham de um contexto de co-presença 

imediata, bem como onde é possível estabelecer uma relação dialógica (fluxo 

bidirecional de informações). Ainda, é possível empregar uma multiplicidade de 

"deixas simbólicas", ou seja, informações de caráter simbólico e não 

necessariamente utilizando comunicação verbal (como, por exemplo, a gestual) 

para comunicar aspectos de uma mensagem e facilitar a sua recepção e 

compreensão; 

b) as interações de tipo mediada são classificadas como processos comunicativos que 

reclamam a utilização de um meio técnico ou material para a transmissão de 

conteúdo simbólico. Por alargar o espaço e o tempo de atuação dos agentes da 

comunicação, nesta interação a necessidade de co-presença é anulada e, assim, o 

contexto de troca de informações não necessariamente é compartilhado por 

emissores e receptores. Apesar de permitir situações de comunicação dialógicas, o 

processo de produção de deixas simbólicas é diminuído, ou modificado em sua 

natureza com relação ao tipo de meio técnico empregado; 

c) por fim, na quase-interação mediada, tem-se a utilização de meios técnicos para 

efetivar a intermediação do processo comunicativo, potencializando ainda mais a 

possibilidade de alargamento do espaço e do tempo onde ocorre a transferência e 

recepção das informações. No que se refere às deixas simbólicas, ocorre um 

processo muito semelhante ao da interação de tipo mediada (redução e/ou 

modificação). Porém, a grande diferença da quase-interação mediada é que a 

mesma é orientada para um conjunto indefinido de receptores potenciais, bem 

como opera através de um caráter comunicativo monológico, visto que o fluxo de 

informações é, predominantemente, unidirecional. 

 

 Algumas inferências são necessárias para completar este quadro de análises sobre os 

meios de comunicação. Inicialmente, que em todos os tipos de interação, são usados meios 

técnicos que permitem a fixação e a transmissão dos conteúdos simbólicos entre emissores e 

receptores. Porém, na interação face-a-face, estes meios técnicos são, essencialmente, naturais, ou 



seja, são substratos materiais e inerentemente físicos por meio do qual a informação trafega. 

Exemplos disso são as ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, sinais elétricos, entre outros. 

(ARAÚJO, 2007, p. 2-3). Nestes termos, pode-se afirmar que a interação face-a-face é 

intrinsecamente não-mediada, visto que somente será considerada mediada a interação que se 

utiliza de artefatos tecnológicos produzidos e apropriados historicamente pelo homem com o 

objetivo de efetivar comunicação. Por outro lado, nos tipos de interação mediada e quase-

interação mediada existirão também meios técnicos os quais serão denominados como artificiais, 

criados pelo homem enquanto artefatos tecnológicos. Em suma, nas interações de tipo mediado, é 

efetivada uma utilização conjunta de meios técnicos artificiais - por exemplo, no caso da 

televisão, o próprio aparelho televisivo em si, as câmeras e microfones, entre outros -, e meios 

materiais ou naturais (ondas eletromagnéticas). 

Por fim, com base nestas colocações, é possível chegar a um conceito provisório de meio 

de comunicação de massa, o qual será neste contexto de análises também denominado por mass 

media ou mídia. Nestes termos, entende-se por “meios de comunicação de massa” todo e 

qualquer conjunto de meios técnicos e materiais voltados para a produção, transmissão e acesso 

de informações de natureza simbólica através de um processo de transporte extensivo de 

mensagens, os quais não permitem, portanto, a coparticipação e a bidirecionalidade durante o 

processo comunicativo. Já simplesmente “meios de comunicação” será compreendido como um 

conjunto de meios técnicos e/ou materiais que agem como suporte pelo qual informações de 

caráter simbólico possam ser produzidas, transmitidas e acessadas através de um processo 

intrinsecamente comunicativo, ou seja, que disponha de possibilidades dialógicas. 

A partir das colocações pontuadas até o presente momento, torna-se possível efetivar a 

análise de diferentes meios de comunicação com base nos atributos citados por Thompson (1998) 

como caracterizadores dos meios técnicos e materiais subjacentes ao processo comunicativo, bem 

como através dos tipos de interação. Para demonstrar tal reflexão de forma mais acurada, será 

realizada uma comparação de alguns meios de quase-interação mediada ou meios de 

comunicação de massa (livro, televisão) com meios de comunicação envolvidos em formas de 

interação mediada (telefone, computador) e meios de formas de comunicação não-mediadas 

(comunicação face-a-face). Julga-se que desta forma será possível compreender melhor a 

natureza dos meios técnicos e materiais utilizados para a efetivação da comunicação de massa 

especificamente.



Quadro 4 - Comparação entre meios de comunicação e os seus componentes e características 

 Tipo de interação 
Meios materiais 

utilizados 
Meios técnicos 

utilizados Grau de fixação 
Grau de 

reprodução 

Grau de 
distanciamento 

espaço-temporal 

 
Comunicação face-a-face 

(linguagem oral) 
 

Interação Face-a-Face 

 
Cordas vocais, laringe, 

ondas mecânica, ouvidos, 
tímpanos 

 

- Baixo Baixo Baixo 

Livro 
 

Quase-Interação Mediada 
 

- 

 
Imprensa, papel, tinta 

escrita 
 

Médio-Alto Médio Alto 

Telefone 
 

Interação Mediada 
 

Sinais elétricos 

 
Aparelho telefônico, fios 

elétricos, etc. 
 

Baixo Baixo Médio-Alto 

Televisão Quase-Interação Mediada Ondas eletromagnéticas 

 
Aparelho televisivo, 

câmera, microfone, antenas, 
etc. 

 

Baixo Alto Médio-Alto 

Computador Interação Mediada 
Sinais elétricos, ondas 

eletromagnéticas 

 
Computadores, fios 

elétricos, cabeamento de 
rede, modem, etc. 

 

Baixo-Médio Alto Alto 

Fontes: Thompson (1998), Araújo (2007) 



 Desta forma, é possível neste instante elencar os principais meios de comunicação de 

massa, sendo eles: as mídias impressas (livros, jornais, revistas), o cinema (e as formas 

posteriores ligadas ao videocassete e CD/DVD), o rádio e a televisão (as mídias eletrônicas 

irradiadas). A partir desta lista principal dos mass media, e da compreensão efetivada acerca dos 

conceitos norteadores do estudo da “Era” da Comunicação de Massa, é possível efetivar uma 

última análise relacionada à seguinte questão: qual a característica principal desta era em face ao 

programa teórico apontado por Lévy (1993) acerca dos “Polos do Espírito Humano”? Nestes 

termos, será delineada a hipótese de que a “Era” da Comunicação de Massa possui como “marca 

genética” operar como um período intermediário entre a “Era” da Escrita/Imprensa e a “Era” dos 

Computadores. Ainda, será adotada como um produto intrínseco da relação desta hipótese com o 

surgimento da “Era” dos Computadores a premissa de que a TV Digital, objeto central do 

presente trabalho, configura-se em suas características principais como um novo meio de 

comunicação, híbrido por natureza, devido ao fato de ser uma resultante das características de 

duas “Eras”: a da comunicação de massa e a dos computadores. 

Visando apoiar estas hipóteses, é possível apresentar preliminarmente dois aspectos de 

análise que configuram as formas de comunicação de massa, e que são por sua vez características 

herdadas de duas eras/polos distintas. Nestes termos, o primeiro aspecto refere-se à efetivação do 

processo de comunicação, tendo como base a relação emissor e receptor na construção de 

sentidos por meio da mensagem. Tomando como aporte as colocações de Lévy (1993), DeFleur e 

Ball-Rokeach (1993) e Thompson (1998) é possível perceber que as formas de comunicação 

tanto do Polo da Escrita quanto do “Polo Mediático5” caracterizam-se pela distância potencial 

entre os universos de sentido (ou hipertextos) que o emissor e o receptor da mensagem possuem 

entre si. Outra questão importante ligada a este contexto é que tanto os meios de comunicação de 

massa ligados ao Polo da Escrita quanto ao Polo Mediático favorecem um processo unidirecional 

de comunicação, visto que o suporte por onde trafegam as mensagens não abrem a possibilidade 

de efetivação de processos dialógicos.  

                                                             
5  A partir deste momento será utilizado o termo “Polo Mediático” como uma forma intermediária de produção de 

formas de conhecimento e temporalidade ligadas intrinsecamente as advento dos meios de comunicação de 
massa. Ressalta-se que Lévy (1993, p. 127) coloca a existência de um “Polo Informático-Mediático”, porém, ao 
analisar as construções teóricas ligadas a este polo, é possível perceber que o mesmo trata do advento da 
informática como Tecnologia da Inteligência, não contemplando as características singulares que os meios de 
comunicação de massa possuem se comparadas com as das tecnologias ligadas a informática. A partir das 
formulações na sequencia deste texto, bem como dos próximos subitens deste trabalho, julga-se que estas 
colocações ficarão mais claras. 



Assim, tem-se de um lado um emissor que produz a mensagem e a difunde massivamente 

através de um suporte determinado, e de outro o conjunto de receptores que não possuem formas 

de ação por meio deste suporte visando a alteração do conteúdo da mensagem. Por fim, é 

possível afirmar que as mensagens emitidas utilizando-se das Tecnologias da Inteligência destes 

dois polos da comunicação humana primam pela universalização/homogeneização das formas 

simbólicas, com o objetivo de permitir um processo comum interpretativo a um conjunto 

heterogêneo de possíveis receptores.6 Como será visto no subitem subsequente, estas formas de 

comunicação e de caracterização dos elementos deste processo (emissores, receptores, 

mensagem) mudam substancialmente quando do surgimento de um meio de comunicação como 

a TV Digital, que possui ligações com a “Era” dos Computadores. 

Porém, em contraponto ao Polo da Escrita, a “Era” da Comunicação de Massa desvela – 

principalmente no que se refere às mídias eletrônicas irradiadas – um referencial temporal de 

ação dos sujeitos através da produção de formas simbólicas que antecipa e sintoniza-se com a 

temporalidade secretada do surgimento de um “Polo da Informática”. Este referencial temporal 

em comum ao “Polo Mediático” e ao “Polo da Informática” pode ser mais bem compreendido a 

partir do conceito de “tempo real”, ou seja, o processo de condensação do momento presente e a 

sua extensão ad infinitum nas diversas ações de comunicação entre os sujeitos. Nestes termos, o 

que se verifica nas “Eras” de comunicação destes dois Polos, Mediático e da Informática, é a 

emergência de valores como a eficácia e a pertinência da mensagem, ligados à um paradigma de 

busca constante pela mudança e a novidade, e que remetem, portanto, ao que é fugaz, 

momentâneo e transitório. Assim, tem-se o surgimento de figuras de tempo e de dinâmica 

cronológica aproximados com a velocidade pura sem horizonte (pois a busca se dá pelo 

transitório, e não por um sentido histórico-teleológico) e a explosão de uma pluralidade de 

devires imediatos (que se adéquam aos mais diversos contextos comunicativos motivados pela 

pertinência da mensagem ao mesmo).  

Ainda, todo este contexto de compreensão do tempo e da consequente potencialização do 

raio de atuação dos sujeitos, permite o alargamento das possibilidades de abolição das restrições 

                                                             
6 É possível relatar que a utilização de um caráter universal e homogeneizante nas mensagens simbólicas que 

trafegam nos mass media foi largamente tomada como premissa nas pesquisas iniciais sobre a comunicação de 
massa, visando apoiar o objetivo teórico de compreender os efeitos de curto prazo que estas formas de 
comunicação podem operar sob os sujeitos, compreendidos a partir do conceito de “massa”. Ver mais sobre estas 
questões nas Teorias da bala/agulha hipodérmica, bem como na Abordagem empírico-experimental ou Teoria da 
persuasão, em fontes de pesquisa como Lima (2004), Wolf (2009) e DeFleur e Ball-Rokeach (1993). 



de espaço no que se refere ao local físico e cultural onde emissores e receptores encontram-se 

durante o processo comunicativo. É possível aqui recobrar a noção original de McLuhan e Fiore 

(1967) acerca da criação de uma aldeia global por intermédio da mídia eletrônica irradiada. Para 

estes autores, a comunicação instantânea que “conecta” as pessoas em partes diferentes do 

mundo criaria uma comunidade moderna global semelhante à aldeia tribal (conceito que estava, 

entretanto, atrelada ao "Polo da Oralidade Primária"). Porém, o programa de interconexão das 

pessoas ao redor do mundo e a constituição de uma “aldeia global” não ocorre por completo 

através dos mass media, visto que estes não permitem processos dialógicos de troca de formas 

simbólicas e produção conjunta de significações sobre a realidade.  

Isto se deve pelo próprio fator característico dos meios de comunicação de massa de atuar 

de forma unidirecional, ou seja, através da difusão generalizada de informações de um emissor 

(ou conjunto de emissores) a um número potencialmente maior de receptores. Portanto, por mais 

que os meios de comunicação de massa façam emergir uma temporalidade e formas 

diferenciadas de atuação comunicativa através do espaço que se assemelham aos processos do 

“Polo da Informática”, as características destes meios acabam por não autorizar ações 

comunicativas dialógicas. E, na ausência de condições para exercer o diálogo, tem-se no tempo 

real e a na abolição do espaço de “lugar” dos mass media fatores condicionantes da aproximação 

dos contextos socioculturais e hipertextos dos sujeitos envolvidos na produção e significação das 

mensagens, porém insuficientes para alcançar a plenitude do projeto de interconexão 

comunicativa global dos sujeitos. 

Como será visto nos itens subsequentes, este projeto só se concretiza a partir do 

surgimento de uma nova “Era”, bem como na emergência de um novo "Polo do Espírito 

Humano", ligado, por sua vez, à uma Tecnologia da Inteligência potencialmente diferente das 

demais até então aqui relatadas. Assim, é a partir da criação da Informática, e da sua fusão com a 

área das telecomunicações, que novas formas de interação poderão ocorrer, pautadas 

intrinsecamente pela expansão das redes digitais de comunicação, redes que conectam em larga 

escala o equipamento que se torna o símbolo desta nova “Era”: o computador. Por fim, e de 

acordo com o objetivo do presente trabalho, pontua-se que as reflexões no seio da compreensão 

da “Era” dos Computadores serão pautadas e direcionadas para um dos meios de comunicação de 

massa que se transforma em suas características ao ser permeado pelos atributos desta era. 

Assim, o foco principal de análise a partir deste momento será o advento da TV Digital, e será 



buscada neste contexto a compreensão da transição deste artefato enquanto meio de comunicação 

“puramente massivo” e analógico para um meio de comunicação com “potenciais interativos” e 

digital. 
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2. Caracterização da TV Digital em seus diferentes aspectos constituintes 
 

 Ao iniciar o processo de caracterização da TV Digital enquanto novo meio de 

comunicação, parece pertinente ater-se ainda ao debate acerca da evolução da comunicação, ou 

seja, do surgimento e desenvolvimento das “Eras” que conformam novas formas de efetivação 

dos processos de troca de mensagens entre os seres humanos. No subitem anterior, foi assumida 

uma hipótese inicial de que o surgimento de uma nova “Era” da comunicação acabara de trazer 

algumas questões pontuais para a análise de como se constitui a televisão atualmente enquanto 

artefato mediador de processos comunicativos. Ainda, foi possível relatar que esta “Era” não está 



ligada à evolução da TV em si, mas de outro artefato que condicionou mudanças tanto no 

contexto sociocultural contemporâneo quanto no desenvolvimento tecnológico do aparelho 

televisivo. Assim, é necessário citar que este período emergente e ainda em processo de 

desenvolvimento pode ser caracterizado como uma “Era” dos Computadores, no sentido descrito 

por DeFleur e Ball-Rokeach (1993, p. 24). Embora não se detenham na análise desta “Era” de 

maneira pormenorizada, é possível afirmar que a simples menção da acepção na fala dos autores 

traz consigo a ideia de que novos paradigmas comunicativos surgem neste contexto, os quais são, 

para o estudo da TV Digital, extremamente pertinentes. 

Porém, como será visto no decorrer deste item, a ideia de uma “Era” de comunicação 

ligada aos “computadores” merece uma breve comentário: as transformações que este período 

opera no status dos processos comunicativos não são frutos somente do surgimento do 

computador enquanto máquina de processamento de informações em formato digital. Mais do 

que isso, e em uma perspectiva puramente tecnológica, o ponto nevrálgico neste contexto é o 

movimento, iniciado na década de 70, de intersecção entre o ramo da Informática com o das 

Telecomunicações. Nestes termos, pode-se compreender o contexto tecnológico contemporâneo 

através da “[...] convergência de sistemas de comunicação e tecnologias da informação e o 

crescimento de redes integradas de alta capacidade que carregam informações em formato digital 

passível de leitura por computadores”. (STRAUBHAAR; LAROSE; DUARTE, 2004, p. 2). Em 

síntese, é a análise do movimento técnico que permitiu unir a capacidade inerente dos 

computadores para o processamento de informações com a distribuição e troca destas mesmas 

informações em redes de telecomunicações. É neste ponto que reside uma das características 

principais da “Era” dos Computadores, ou seja, a convergência de tecnologias, pautada por uma 

intersecção que opera sob um “plano de fundo” da digitalização das informações efetuada pela 

Informática. (JENKINS, 2008).  

A TV Digital, do mesmo modo, ao inserir-se como tecnologia calcada, por um lado, em 

aspectos oriundos da “Era” da Comunicação de Massa e, por outro, da emergente “Era” dos 

Computadores, caracteriza-se como um produto da convergência digital que acaba por ser 

remodelado/reconfigurarado em suas possibilidades comunicativas, híbridas por natureza. 

Assim, no que se refere ao artefato televisivo, a passagem deste enquanto meio de comunicação 

“puramente massivo” e representante da “Era” da comunicação de massa, para um meio de 

comunicação com “potenciais interativos e dialógicos”, atrelado ao contexto de convergência 



digital da “Era” do Computador, demanda diversos estudos que, de certa forma, superam em 

seus objetivos as clássicas análises ligadas as Teorias da Comunicação de Massa. Em suma, são 

necessárias reflexões que, além de descrever as mudanças tecnológicas que ocorreram e que 

engendraram a TV Digital, analisem o surgimento das novas características dos processos 

comunicativos as quais não eram possíveis anteriormente com a TV Analógica. Por fim, para 

compreender as características destes processos de comunicação diferenciados, faz-se necessário 

ainda reflexões acerca da conexão e do inter-condicionamento das evoluções tecnológicas do 

contexto de convergência digital com as mudanças nas formas socioculturais contemporânea. 

 

2.1 Considerações acerca dos aspectos socioculturais e comunicacionais da TV 
Digital 
 

Vitor Malaggi 

 

 Efetivar reflexões acerca dos aspectos socioculturais contemporâneos, dos quais emergem 

certas formas de comunicação dialógicas e interativas baseadas em artefatos que imbricam 

Informática e Telecomunicação, e dos quais a TV Digital é um epifenômeno tecnológico, exige, 

anteriormente, recuperar historicamente as construções teóricas pioneiras que dissertam sobre o 

status social quando do surgimento dos meios de comunicação de massa. É através deste 

“recobrar teórico” que se torna possível compreender os processos de mudanças que o 

surgimento de uma “Era” dos Computadores efetivou no modo como os sujeitos se comunicam, 

e que condiciona o surgimento do contexto sociocultural contemporâneo. Assim, inicialmente, 

objetiva-se neste subitem sintetizar os aspectos-guias centrais que ajudam no entendimento desta 

temática, e isso passa pela assimilação de como as primeiras Teorias da comunicação de massa 

“enxergavam” a sociedade quando do surgimento de artefatos como o rádio e a TV: os sujeitos 

que a constituíam, suas características e, ainda, como delimitavam o processo comunicativo e a 

função da mídia partindo desta visão de sociedade.  

Deste modo, antes de iniciar esta análise, faz-se necessário relatar que será efetivado um 

recorte intencional sobre quais teorias serão estudadas, visto que não faz parte do escopo deste 

trabalho revisar a totalidade das contribuições intelectuais nesta área. Os critérios para a escolha 

destas teorias no contexto de análises do presente trabalho, as quais são identificadas a partir de 



Wolf (2009, p. 23-61) como “Teoria Hipodérmica”, “Teoria da Persuasão” e “Teoria dos Efeitos 

Limitados” – sendo que estas duas últimas serão agrupadas sob o conceito de “Teorias da 

Persuasão”, conforme Lima (2004, p. 40) –são, especificamente:  

 

a) o contexto histórico do seu surgimento, o qual coincide com o surgimento dos mass 

media e, em específico, a emergência da TV como artefato-símbolo das formas de 

comunicação de massa. Deste modo, é a partir destas teorias que, julga-se, ser possível 

capturar as visões pioneiras sobre o contexto sociocultural quando do surgimento dos 

mass media; 

b) a diferença qualitativa que a visão de sociedade e de cultura emanada destas teorias 

possuem com relação às contribuições teóricas ligadas aos estudos da “Era” dos 

Computadores. Assim, partindo do pressuposto que algumas análises desta visão são 

recorrentes em diversas outras Teorias da comunicação de massa, julga-se necessário a 

sua exposição para que seja possível, posteriormente, verificar em que pontos suas 

contribuições teóricas não conseguem mais dar conta do contexto social, cultural e 

tecnológico contemporâneo; 

c) a diferença qualitativa da visão de como ocorrem os processos comunicativos nestas 

teorias em comparação as novas formas de interação social surgidas na “Era dos 

Computadores”. Parte-se, novamente, da hipótese que a análise dos processos de 

comunicação iniciada com estas teorias pautam, influenciam e permanecem ainda hoje 

como paradigma explicativo adotado por reflexões e estudos de diversas matrizes teóricas 

e com objetivos distintos. Julga-se, portanto, necessária uma exposição para a 

compreensão dos atributos essenciais à reflexão de como tais teorias não conseguem mais 

dar conta da análise dos fenômenos comunicativos da “Era” dos Computadores. 

    

 A partir destas considerações iniciais, é possível então passar para uma breve análise dos 

pressupostos destas duas teorias em questão.  

 

 

 



2.1.1 Teoria Hipodérmica dos Mass Media 
 

A Teoria Hipodérmica, denominada ainda por diversos autores como “Teoria da Agulha 

Hipodérmica”, “Teoria da Bala Mágica”, ou “Bullet Theory” (WOLF, 2009; DEFLEUR; BALL-

ROKEACH, 1993; MATTELART; MATTELART, 1999), foi a primeira tentativa de 

sistematização conceitual acerca do fenômeno da comunicação de massa, uma novidade no 

contexto social da época, imersa no período histórico correspondente entre as duas Grandes 

Guerras (1914-1945). Como bem destaca Lima (2004, p. 39) e Wolf (2009, p. 22), a premissa 

básica desta teoria é a crença em um poder infindável que a mensagem transmitida através dos 

meios de comunicação de massa teria sobre as audiências ou público e, mais especificamente, no 

poder que a mesma teria em modificar o comportamento de uma vasta gama de receptores. 

Como principais componentes que visam descrever como é possível chegar a comprovação desta 

premissa, a Teoria Hipodérmica baseia-se em dois pilares distinto: um modelo de compreensão 

da constituição da sociedade e um modelo de entendimento do processo comunicativo. Os 

conceitos derivados destas duas concepções partem, respectivamente, de uma teoria da sociedade 

de massa e de uma teoria psicológica da ação. 

 Iniciando com o conceito de “sociedade de massa”, é possível partir das considerações de 

Wolf (2009, p. 23-26), sendo que este autor realiza um processo de abstração dos elementos 

principais que caracterizam esta acepção. Deste modo, é possível iniciar com a afirmação de que 

a massa, formação humana que caracterizaria a sociedade quando do surgimento dos mass 

media,  

 

[...] é constituída por um conjunto homogéneo de indivíduos que, enquanto seus 
membros, são essencialmente iguais, indiferenciáveis, mesmo que provenham de 
ambientes diferentes, heterogéneos, e de todos os grupos sociais. Além disso, a massa é 
composta por pessoas que não se conhecem, que estão separadas umas das outras no 
espaço e que têm poucas ou nenhuma possibilidade de exercer uma acção ou uma 
influência recíproca (Ibidem, p. 25). 

 

 Vale ressaltar que este isolamento dos indivíduos pertencentes a esta sociedade e 

componente da “massa” não se dá somente no plano físico, ou seja, das relações de espaço e 

tempo. Ainda, como bem ressaltam DeFleur e Ball-Rokeach (1993, p. 175-178) e Wolf (2009, p. 

25), esta isolamento é de nível psicológico - fato que possui suas raízes na crescente divisão do 

trabalho no seio das sociedades industrializadas e complexas, a qual levaria os sujeitos, cada vez 



mais, a distanciarem-se das relações sociais com seus semelhantes. Em suma, as relações sociais 

tornam-se impessoais e anônimas, ocorrendo consequentemente a ruptura dos laços de 

identificação do sujeito com a sua comunidade, o qual se volta para si mesmo e para seus 

próprios interesses. Além disso, o isolamento apresenta-se em nível cultural, visto que os 

membros da massa, por serem originários dos mais diversos contextos sociais, não partilham 

entre si universos de significados que expressem as suas condições histórico-culturais concretas 

e, logo, não partilham dos mesmos modelos explicativos da realidade.  

Assim, para esta teoria, justamente esta falta de laços estreitos de comunicação, e de 

compartilhamento de aspectos culturais que são intrinsecamente dissolvidos em suas 

particularidades, torna os sujeitos-massa uma audiência indefesa, atomizada e passiva, sem 

chances de defesa frente ao poder da mensagem emanada dos mass media. Estas mensagens 

operam, portanto, não como potenciais significados a serem apropriados ou comungados, mas 

sim como ordens e estímulos que direcionam uma ação imediata de sujeitos diferentes de 

maneira homogênea. Em suma, a Teoria Hipodérmica parte da ideia de que o poder atrelado à 

difusão massiva de mensagens a sujeitos anônimos, isolados e atomizados, faz com que a mídia 

seja “[...] encarada como capaz de moldar a opinião pública e inclinar as massas para quase 

qualquer ponto de vista desejado pelo comunicador”. (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 

181). 

 Junto ao conceito de sociedade de massa, a Teoria Hipodérmica desenvolverá uma 

construção conceitual ligada à psicológica da ação que, tendo como base os pressupostos do 

Behaviorismo Clássico de John B. Watson, visa embasar uma compreensão do processo 

comunicativo através do esquema de estímulos (ação efetivada pelo emissor, através de uma 

mensagem) e respostas (retroação efetivada pelo receptor e induzida pela mensagem vinculada).  

De maneira resumida, e tomando como base a obra-chave de Watson, Psychology as the 

Behaviorist Views It7 (publicada em 1913), é possível descrever que o objetivo principal da 

teoria behaviorista (também denominada de comportamentalista) é a análise dos conteúdos 

psicológicos estritamente por meio das manifestações observáveis. Assim, o comportamento 

observável é encarado como o objeto central e possível da psicologia, entendida enquanto uma 

ciência natural, sendo que este comportamento representa a adaptação de um determinado 

organismo ao ambiente externo. Através da decomposição de comportamentos complexos em 

                                                             
7 Accessível em: http://psychclassics.yorku.ca/Watson/views.htm 



sequências de unidades menores e particularizadas, principalmente manifestadas pelo homem, o 

paradigma behaviorista clássico intencionava compreender de forma científica como operava o 

processo de adaptação do homem ao ambiente. Estas unidades são expressas no conceito 

binominal de estímulo-resposta (ou E-R) que compõe o denominado condicionamento 

clássico/respondente (pesquisado pioneiramente por Ivan Pavlov, fisiólogo russo), ou seja, o 

processo de “impactos” ou “influências” que o ambiente exerce sobre o organismo e as 

consequentes reações do mesmo a este contexto externo, que gera a alteração do comportamento 

engendrado pelo estímulo em questão. 

Esta teoria comportamentalista, em conjunto com o conceito de sociedade de massa, 

torna-se então o “núcleo rígido” da Teoria Hipodérmica. Ambas apoiam-se mutuamente em seus 

pressupostos. Foi bem observado por Bauer (apud WOLF, 2009, p. 27) que no contexto desta 

teoria os efeitos (ou respostas) de fato não são estudados, pois são entendidos como 

consequência exata do processo de estímulo, que invariavelmente vai produzir a resposta 

desejada no sujeito que recebe a mensagem por meio do mass media. Isto é corroborado pela 

própria ideia de Watson (1913) sobre o mecanismo de estímulo e resposta, visto que para este 

autor em um “[...] sistema de psicologia inteiramente desenvolvido, dada a resposta é possível 

predizer o estímulo; dado o estímulo é possível predizer a resposta”. Assim, o mecanicismo 

behaviorista clássico de compreensão do comportamento humano opera na Teoria Hipodérmica 

enquanto base teórica para o entendimento do processo comunicativo.  

Ainda, vale ressaltar que o próprio conceito de sociedade de massa, e a caracterização do 

sujeito-massa evocado por ele, ajudam a reforçar e acentuar a simplicidade deste modo de 

analisar o comportamento comunicacional engendrado pelos mass media. Como bem ressalta 

Wolf (2009, p. 28), dificuldades de caráter teórico para a compreensão de que a amplitude e a 

qualidade da resposta deriva do contexto onde se deu o estimulo, bem como das experiências 

anteriores do receptor, tiveram que ser contornadas pela teoria da sociedade de massa. A mesma, 

ao ressaltar que um grande número de sujeitos advindos de “espaços e tempos culturais” diversos 

possuem entre si características homogeneizantes, ou seja, são atomizadas porém possuem um 

gosto e um padrão cultural “médio”, ajuda a ressaltar a instantaneidade e a mecanicidade com 

que um dado estímulo pode provocar determinado resposta ou efeito em uma larga audiência. 

Portanto, a Teoria Hipodérmica corroborava por meio da ideia de sociedade de massa e da 

psicologia behaviorista mecânica que, de fato, há “[...] uma relação direta entre a exposição às 



mensagens e o comportamento: se uma pessoa é ‘apanhada’ pela propaganda, pode ser 

controlada, manipulada, levada a agir”. (Ibidem, p. 28). 

 Após verificar os conceitos-base da Teoria Hipodérmica, torna-se necessário explanar 

resumidamente acerca de outras contribuições teóricas que vieram a superar este modelo de 

entendimento da comunicação de massa, e que podem ser agrupadas sob a acepção de “Teorias 

da Persuasão”. 

 

2.1.2 Teorias da Persuasão: as abordagens empírico-experimental e empírica de campo 
 

 Inicialmente, frisa-se que o estudo desta Teoria de Comunicação de Massa passa pelo 

entendimento apontado por Lima (2004, p. 40), no que se refere à acepção “Teorias da 

Persuasão” atuar como “abrigo conceitual” para duas correntes distintas de pesquisa sobre os 

mass media, uma de enfoque psicológico e outra embasada em contribuições da sociologia. 

Ambas as abordagens constituíram uma superação da “Teoria Hipodérmica” em seus dois 

preceitos principais. Por um lado, o entendimento do processo de comunicação através da 

psicologia behaviorista mecanicista, baseada na linearidade do modelo de estímulos e respostas, 

sofrerá mudanças em suas considerações pela influência de pesquisas sobre os fenômenos 

psicológicos individuais que fazem parte da comunicação de massa. De outro, as noções 

subjacentes ao conceito de sociedade de massa, ou seja, de um conjunto de receptores 

atomizados, passivos e sem influência mútua, serão revisadas tendo em vistas novas 

compreensões sobre as diversas mediações sociais que intervém na relação do público com os 

mass media. Assim, é nestes termos que, para Lima, a grande mudança da Teoria Hipodérmica 

para a Teoria da Persuasão é a “[...] passagem de um modelo que considerava as comunicações 

como todo-poderosas (efeitos ilimitados) para outro em que esse poder passa a ser visto como 

cada vez menor (efeitos limitados)”. (Ibidem, p. 40). 

 Retrospectivamente, Wolf (2009, p. 29-33) avalia que a emergência desta nova 

compreensão do processo comunicativo de massa possui raízes fixadas nas pesquisas 

desenvolvidas por Harold Dwight Lasswell, teórico da comunicação estadunidense, o qual 

propõe um modelo para a investigação e a análise da comunicação de massa. Através da 

sistematização de quatro perguntas básicas - quem, diz o quê, através de que canal, com que 

efeito? -, este teórico organiza a possibilidade de desenvolver estudos distintos sobre cada 



elemento envolvido no processo comunicativo: emissor, mensagem, meio, receptor. A relevância 

deste modelo segundo Wolf (2009, p. 31) é que o mesmo constitui uma ponte entre as duas 

teorias, Hipodérmica e da Persuasão, ao mesmo tempo em que serviu de base para as elaborações 

de ambas. A superação ocorreu quando, com base na fragmentação dos elementos do processo 

comunicativo a serem pesquisados, possível pelo modelo teórico de análise de Lasswell, tornou-

se plausível realizar investigações mais acuradas e focadas principalmente na mensagem e no 

receptor. Anteriormente relegados à um papel secundário pela Teoria Hipodérmica, estes dois 

elementos ao serem investigados começaram a prover dados empíricos que contrariaram as 

principais bases conceituais desta teoria. 

 Foi possível perceber então que, na realidade, o padrão mecânico de manipulação de um 

grande conjunto de receptores por meio de uma mensagem única provocada por um emissor era 

não factual. Os receptores não se mantinham passivos à mensagem, mas operavam ações de 

seleção e consumo diferenciado dos produtos dos mass media. Para Bauer, isso fica claro nos 

seguintes termos: 

 

A audiência revelava-se intratável. As pessoas decidiram-se por si se deviam ou não 
escutar. E mesmo quando escutavam, a comunicação podia não provocar qualquer 
efeito ou provocar efeitos opostos aos previstos. Os investigadores eram obrigados a 
desviar progressivamente a sua atenção da audiência a fim de compreenderem os 
indivíduos e o contexto que a constituíam (apud WOLF, 2009, p. 33). 

 

 Nestes termos, a Teoria da Persuasão foi uma reação a esta nova realidade trazida pelos 

dados de pesquisas empíricas diversas. Em vez de falar nos termos de manipulação inequívoca 

efetivada pela mídia, as acepções usadas tendam a amenizar o poder da comunicação de massa, 

no nível de persuasões ou influências. Basicamente, poder-se-ia descrever as contribuições desta 

teoria nas duas linhas de pesquisa citadas no início deste subitem: a) abordagem empírico-

experimental, que irá se deter na análise dos fatores psicológicos ligados à audiência e a 

produção das mensagens; b) abordagem empírica de campo, a qual se deterá na análise dos 

fatores sociais de mediação entre mass media e receptores. 

 Na abordagem empírico-experimental, julga-se que a principal contribuição à superação 

da Teoria Hipodérmica foi a quebra com o mecanicismo rígido do behaviorismo clássico como 

modelo subjacente de explicação do processo comunicativo. Ao voltar o seu foco de análises 

para a produção da mensagem e a audiência, esta abordagem começa a verificar o papel 



assumido pelos receptores na produção dos efeitos esperados com a comunicação de massa. 

Pode-se dizer que, pela primeira vez na pesquisa dos mass media, o elemento receptor do 

processo comunicativo tem reconhecido um certo nível de participação no modo como a 

mensagem será consumida. Porém, está participação não deve ser entendida como ações que 

modificam em algum grau a mensagem em si, visto que o papel desempenhado pelo receptor 

será analisado sob o aspecto de quais mecanismos psicológicos este ativa quando interpreta a 

mensagem. A persuasão, assim, é considerada possível, se a mensagem estiver organizada de 

modo tal a atender os diferentes elementos psicológicos que caracterizam o público receptor. 

(WOLF, 2009, p. 34-35). 

Em conjunto com estas novas ideias e percepções, está subjacente uma nova 

compreensão psicológica das diferenças existentes entre os seres humanos, ou seja, a psicologia 

começou a perceber e interessar-se pela questão das diferenças individuais em que se dá o 

processo de desenvolvimento da personalidade dos sujeitos. Para isso, com bem ressalta DeFleur 

e Ball-Rokeach, a psicologia experimental identifica que, embora “[...] todos compartilhassem os 

padrões de comportamento de sua cultura, cada indivíduo possuía uma diferente estrutura 

cognitiva de necessidades, hábitos de percepção, crenças, valores, atitudes, habilidades, e assim 

por diante”. (1993, p. 189). Nesses termos, é possível afirmar que um dos pilares centrais da 

Teoria Hipodérmica começa a desmoronar com a adoção destas ideias: os indivíduos que 

constituem o público consumidor dos mass media não são homogêneos e indiferenciáveis, pelo 

menos não no que tange a suas características psicológicas. A consequência destas afirmações é 

que o modelo mecanicista de estímulos e respostas não consegue mais dar conta de como se 

engendra o processo comunicativo nos mass media. Para superar tais limitações, alargou-se e 

tornou-se mais complexo o modelo E-R, inserindo neste contexto a questão dos processos 

psicológicos intervenientes no processo comunicativo massivo. 

Pode-se afirmar que o processo de substituição do modelo mecanicista de aprendizagem, 

entendida como alteração do comportamento por meio do condicionamento clássico do 

behaviorismo de Watson e Pavlov, opera-se através do contexto de pesquisas e teorias 

desenvolvidas por Burrhus Frederic Skinner, psicólogo estadunidense que criou a vertente 

behaviorista radical e a ideia de condicionamento operante. As considerações de Skinner sobre a 

psicologia behaviorista irão, por sua vez, afetar como é compreendido o papel do receptor no 

processo comunicativo à luz de uma teoria da ação comportamentalista. Para Skinner (1999, p. 



18), o behaviorismo radical busca estabelecer um equilíbrio entre as considerações do 

behaviorismo metodológico, que excluía qualquer possibilidade científica de estudo dos 

processos psicológicos introspectivos, e a psicologia mentalista, que para este autor recorria no 

erro de manter seu foco de análise afastado dos acontecimentos externos (fatores ambientais) que 

poderiam explicar o comportamento. Partindo desta ideia, Skinner cria uma seria de conceitos e 

categorias visando explicar a sua psicologia experimental fundada em uma análise do 

comportamento. No escopo das discussões sobre a Teoria da Persuasão, é interessante pontuar, 

porém, um conceito específico: o condicionamento operante. 

Para Skinner, este conceito visa superar o esquema demasiadamente mecanicista do 

condicionamento respondente, tendo como premissa a ideia de que por meio do condicionamento 

operante um comportamento que apresente um determinado tipo de consequência  

 

[...] tem mais probabilidade de ocorrer. Diz-se que o comportamento é fortalecido por 
suas conseqüências e por tal razão as próprias conseqüências são chamadas de 
‘reforços’ (Ibidem, p. 38, grifos do autor). 

 

Destas considerações, compreende-se que o conceito de condicionamento operante se 

difere do condicionamento respondente pelo fato de que, no primeiro, o processo é encarado 

como estando sob o controle da pessoa que age, ou seja, o sujeito tem certo papel em como 

ocorre a mudança do comportamento. É, portanto, ativo no processo de aprendizagem. Em suma, 

tal posição é resumida por França do seguinte modo: 

 

No comportamento operante, o organismo primeiro age e sua ação produz algumas 
alterações no ambiente e será esse ambiente alterado que irá afetar a probabilidade de 
comportamentos similares ocorrerem ou não no futuro (1997, p. 116). 

 

Já no comportamento respondente do behaviorismo clássico ou metodológico, tal nível 

qualitativo de ação não acontece, e o processo mecânico de resposta a um estímulo desvela a 

compreensão de um sujeito completamente “moldável” pelo ambiente externo. Logo, é um 

sujeito intrinsecamente passivo. (SKINNER, 1999, p. 38). Assim, no behaviorismo radical o 

processo de mudança do comportamento irá guiar-se por um esquema que se difere do modelo 

estímulo-resposta (E-R). No condicionamento operante tem-se um modelo que poderia ser 

definido como Ed-R-Er, onde um primeiro estímulo discriminativo (Ed) - fator presente no 

ambiente e que evoca determinada ação no sujeito -, aumenta a probabilidade de ocorrência de 



uma resposta R. A diferença essencial em relação ao paradigma E-R é que, no modelo Ed-R-Er, 

o condicionamento ocorre se, após a resposta R, segue-se um estímulo reforçador (Er), o qual 

pode ser um reforço (positivo ou negativo) que "estimule" o comportamento (aumente sua 

probabilidade de ocorrência), ou uma punição (positiva ou negativa) que iniba o comportamento 

em situações posteriores semelhantes. Ainda, tem-se no condicionamento operante o conceito de 

extinção, ou seja, o processo onde não são apresentados estímulos reforçadores como 

consequência para uma determinada resposta, tendo como resultado disto uma diminuição da 

frequência do comportamento de forma gradativa. (SKINNER, 1994, p. 77). 

No contexto da Teoria da Persuasão, a influências destas novas ideias sobre o 

comportamento humano fizeram-se sentir, visto que se passou a considerar a partir de então a 

ação do sujeito/receptor, ou seja, os processos psicológicos que o mesmo desencadeia ao operar 

com a mensagem emitida nos mass media foram levados em consideração para compreender os 

efeitos ou respostas que eram dadas neste contexto comunicativo. Assim, com base em Wolf 

(2009, p. 35), apresenta-se a Figura 1 que desvela as alterações na compreensão do processo 

comunicativo à luz das diferentes mudanças nas teorias psicológicas behavioristas: 

 

 

Figura 1 – Processos comunicativos na Teoria Hipodérmica e Teoria da Persuasão 

 



 A partir desta nova compreensão do processo comunicativo, a pesquisa na abordagem 

empírico-experimental voltou-se, principalmente, para dois contextos de investigação: a) estudo 

das características dos destinatários que intervêm na obtenção do efeito desejado, e b) modos de 

organização da mensagem buscando efetivar a persuasão. Resumidamente, é possível descrever 

os itens centrais de investigação de cada uma destas tendências psicológicas ligadas à abordagem 

empírico-experimental, tal como segue: 

 

• Fatores psicológicos relativos à audiência: 

o Interesse em obter a informação: pesquisas baseadas na hipótese de que “[...] a 

existência de uma parte do público que não possui qualquer conhecimento sobre os 

assuntos tratados numa campanha está relacionada com o interesse e a motivação em 

informar-se”. (Ibidem, p. 36); 

o Exposição seletiva: baseada na premissa de que “[...] os componentes da audiência 

tendem a expor-se à informação que está de acordo com as suas atitudes e a evitar as 

mensagens que, pelo contrário, estão em desacordo com estas atitudes”. (Ibidem, p. 

38); 

o Percepção seletiva: baseada na hipótese de que no processo de percepção pode estar 

subjacente uma ação de interpretação que “[...] transforma e adapta o significado da 

mensagem recebida, fixando-as às atitudes e aos valores do destinatário até mudar, 

por vezes, radicalmente, o sentido da própria mensagem”. (Ibidem, p. 39-40); 

o Memorização seletiva: pauta-se na premissa de que os “[...] aspectos que estão de 

acordo com as atitudes e as opiniões próprias são memorizados num grau mais 

elevado do que os outros e essa tendência acentua-se à medida que vai decorrendo o 

tempo de exposição à mensagem”. (Ibidem, p. 41). 

 

• Fatores psicológicos ligados à mensagem: 

o Credibilidade do comunicador: pesquisas realizadas acerca da questão “[...] se a 

reputação da fonte é um factor que influencia as mudanças de opinião susceptíveis de 

serem obtidas na audiência e, paralelamente, se a falta de credibilidade do emissor 

incide negativamente na persuasão”. (Ibidem, p. 42); 



o Ordem de argumentação: investigações que “[...] tem por objectivo estabelecer se, 

numa mensagem bilateral, isto é, que contém argumentos pró e contra uma 

determinada posição, são mais eficazes as argumentações iniciais a favor de uma 

posição ou se são mais eficazes as argumentações finais de apoio à posição 

contrária”. (Ibidem, p. 43); 

o Integralidade das argumentações: pesquisas que visam estudar “[...] o impacto que 

provoca a apresentação de um único aspecto ou, pelo contrário, de ambos os aspectos 

de um tema controverso, com o objectivo de modificar a opinião da audiência”. 

(Ibidem, p. 44); 

o Explicação das conclusões: investigações em torno do questionamento “[...] se uma 

mensagem que fornece explicitamente as conclusões a quem pretende persuadir, será 

mais eficaz do que uma mensagem que fornece essa conclusão de uma forma 

implícita e deixa que sejam os destinatários a extraí-las”. (Ibidem, p. 45). 

 

Por fim, integrando a visão da Teoria da Persuasão, encontra-se a abordagem empírica de 

campo, a qual, partindo de leituras sociológicas dos mass media, buscará compreender os efeitos 

engendrados por esta forma de comunicação na sociedade. De fato, em sintonia com as pesquisas 

da abordagem empírico-experimental de orientação psicológica, as análises sociológicas da 

Teoria da Persuasão irão restringir a possibilidade de poder de manipulação dos indivíduos 

passíveis de serem operadas pelos meios de comunicação de massa. Assim, termos como “efeitos 

limitados” e “influência” denotam e reforçam a percepção de que os postulados básicos da 

Teoria Hipodérmica deveriam ser revistos em sua plenitude. Neste sentido, a hipótese central 

advinda da abordagem sociológica da Teoria da Persuasão poderia ser retratada da seguinte 

forma, conforme Wolf: “[...] a eficácia da comunicação de massa está largamente associada e 

depende de processos de comunicação não provenientes dos mass media e que existem no 

interior da estrutura social em que o indivíduo vive”. (2009, p. 56, grifos do autor). Assim, com 

base nesta ideia, uma primeira inferência pode ser desenvolvida, e pode-se afirmar que a mesma 

possui ligações intrínsecas com a crítica de um aspecto-chave de um conceito que, de certa 

forma, “molda” a visão de sociedade da Teoria Hipodérmica. 

Em outras palavras, tem-se a crítica a visão de atomização dos indivíduos em uma 

sociedade de massa. Como é possível perceber na citação de Wolf, a contribuição trazida pela 



hipótese central da abordagem sociológica refere-se criticamente à ideia dos mass media 

constituindo uma relação comunicativa hermética com uma massa anônima de sujeitos 

incomunicáveis entre si através de interações interpessoais. Ou seja, percebeu-se que nas 

dinâmicas comunicativas que visam influenciar ou, ainda, persuadir as pessoas através da 

mensagem massivamente distribuída, os efeitos obtidos não podem ser atribuídos tomando como 

base um conjunto de indivíduos considerados de forma isolada, mas sim por meio de uma análise 

mais profunda da rede de relações que “une” os sujeitos de um determinado contexto 

sociocultural. Assim, como bem pontua Wolf, a comunicação de massa é somente um aspecto de 

um processo extremamente complexo de influências, os quais são incisivamente determinados 

pelas interações sociais pessoalmente efetivadas, ou seja, sem a mediação de um meio técnico 

massivo. 

Partindo desta hipótese, a abordagem empírica de campo buscou desenvolver pesquisas e 

estudos principalmente em duas macro-áreas: “[...] a primeira diz respeito ao estudo da 

composição diferenciada dos públicos e dos seus modelos de consumo de comunicação de 

massa”; por fim, “[...] a segunda [...] compreende as pesquisas sobre a mediação social que 

caracteriza este consumo”. (2009, p. 48). Aprofundando a segunda área, ligada a hipótese 

pontuada anteriormente e que permite uma crítica ao conceito de sociedade de massa enquanto 

pilar da Teoria Hipodérmica, um fato interessante de ser observado é as suas relações com a 

abordagem psicológica da Teoria da Persuasão. Se, por um lado, a abordagem empírico-

experimental vai tentar romper psicologicamente com a ideia de processo de comunicação e 

persuasão ligado à uma concepção de relação de estímulo e respostas mecânicas, a abordagem 

empírica de campo também trará a questão da comunicação de massa como um processo indireto 

de influência, porém onde fatores sociológicos se fazem presentes nesta mediação. Assim, na 

primeira abordagem se consideram as interveniência de processos psicológicos na comunicação 

de massa; na segunda, por sua vez, considera-se a intervenção de aspectos de cunho sociológico 

na mediação entre mass media e receptores. 

Como se opera esta “intermediação sociológica” na comunicação de massa, segundo a 

abordagem empírica de campo? As primeiras contribuições visando produzir respostas a esta 

pergunta levaram a criação de dois conceitos centrais para tal abordagem: os líderes de opinião e 

o fluxo de comunicação a dois níveis. Os mesmos surgem baseados no contexto de pesquisas 

administrativas capitaneadas por sociólogos como, por exemplo, Paul F. Lazarsfeld e Elihu Katz, 



e visam expressar como se dá o processo de influência exercida na comunicação de massa 

imbricada com fatores interpessoais. Assim, por líderes de opinião é possível compreender 

aqueles sujeitos que fazem parte do grupo de receptores de uma comunicação de massa, e que 

possuem grande interesse em um tema ou assunto vinculado à mensagem difundida. Ainda, 

possui maiores conhecimentos sobre os temas tratados no mass media do que a maioria dos 

demais receptores, e isso justamente por envolverem-se mais no processo comunicativo massivo. 

(WOLF, 2009, p. 52).  

A função destes líderes de opinião é, neste contexto, justamente a de operar como 

intermediários entre a produção da mensagem pelos meios de comunicação de massa e a 

recepção pela ampla gama de sujeitos atingidos pela mesma. Por meio de processos interpessoais 

de comunicação, os líderes de opinião visam produzir efeitos de influência e persuasão que, se 

considerados somente a partir de uma relação direta entre mass media e receptores em geral, não 

seriam tão eficazes em seus propósitos quanto se intermediadas pela sua presença. Neste caso, o 

processo de comunicação entre mass media e receptores é, portanto, em dois níveis. Ou seja, o 

fluxo das mensagens dos meios massivos flui para um grande número de receptores, porém a sua 

devida influência se verificará na operação dos líderes de opinião como “interpretadores” dos 

significados persuasivos que se pretende transmitir.  

De sujeitos atomizados e que não possuem nenhuma relação interpessoal entre si, os 

receptores do processo comunicativo massivo passam agora a ser encarados na Teoria da 

Persuasão segundo um modelo sociológico onde o contexto de intermediação pelos líderes de 

opinião irá definir, em grande parte, o sucesso ou não dos efeitos planejados com uma 

mensagem. Graficamente, este modelo, conhecido também como two-step flow, pode ser 

representado conforme a Figura 2, em seu contraste com a visão atomizada dos receptores 

segundo os postulados do conceito de sociedade de massa. 

 



 

Figura 2 – Líderes de opinião e fluxo de comunicação a dois níveis na Teoria da Persuasão 

Adaptado de: Wolf (2009, p. 53) 

 

Como bem ressalta Wolf (2009, p. 57-58) em suas considerações sobre a abordagem 

sociológica, os conceitos de líder de opinião e comunicação de massa em dois níveis foram 

analisados criticamente e superados em suas possíveis contribuições teóricas e empíricas, devido 

às mudanças no próprio contexto social e na penetração crescente dos mass media na sociedade. 

Assim, parece que, para além da criação de tais categorias de análise ligadas à esta abordagem, a 

principal contribuição foi a de estabelecer uma relação entre o contexto social de consumo da 

mensagem massiva e os efeitos esperados através desta. Ou seja, a hipótese central de que a “[...] 

eficácia da comunicação de massa estuda-se em relação ao contexto de relações sociais em que 

os mass media agem [...]”. (Ibidem, p. 58). Esta hipótese sociológica, em conjunto com as 

pesquisas ligadas a abordagem empírico-experimental, acabam por constituir-se portanto na 

superação teórica das bases conceituais da Teoria Hipodérmica. 

 Finalizando, segue a Tabela 3 abaixo reproduzida, a qual consiste em um recorte da 

tabela-síntese proposta por Lima (2004, p. 36-37), a qual visa distinguir de maneira resumida os 

principais pontos que caracterizam ambas as Teorias de Comunicação de Massa apresentadas. 



 

Quadro 5 - Comparação entre a Teoria Hipodérmica e Teoria da Persuasão 

 Manipulação Persuasão 
(Influência) 

Descrição Resposta de um organismo a um 
estímulo (S>R) 

Resposta de um organismo a um estímulo, 
através da interveniência de fatores psicológicos 

e sociológicos (S>I>R) 

Geografia EUA EUA 

Contexto Histórico 1ª G.G, monopólio (poder ilimitado 
da mídia) 

2ª G.G, Guerra Fria, comercialização (poder 
limitado da mídia) 

Mídia Dominante Imprensa, cinema, rádio, fotografia Televisão 

Fonte de recursos para 
pesquisa 

Governo EUA Governo EUA; empresas (anunciantes e mídia) 

Visão de sociedade Massa (isolado, anônimo, atomizado) Massa (grupos, líderes de opinião pública) 

Questão básica de 
pesquisa 

Quais os efeitos de curto prazo? Quais os efeitos (funções) de curto prazo? 

Disciplinas de apoio Psicologia mecanicista Psicologia experimental 
(behaviorista); 

Sociologia empírica e estrutural-funcionalista 

Conceitos e categorias de 
análise 

Efeitos de curto prazo (gerais) Efeitos de curto prazo (obstáculos); campanhas 
informativas (difusão, inovações), publicitárias, 

marketing político, mídia e eleições 

Leitor/Audiência Passivo Passivo (com resistências) 

Tipos de explicação Causal Causal (funcional) 

Metodologia de pesquisa Análise de conteúdo Experimentos, pesquisa de campo 

Objetivos teóricos Elucidação de leis para predição do 
comportamento 

Elucidação de leis para predição do 
comportamento 

Autores principais 
a) no exterior 

Tchakhotin, Lipmann, Cantril, Doob, 
Lasswell 

Hovland (psico.), Lazarsfeld (socio.) 

b) no Brasil – Karsaklian, L. Guimarães, A. Rubim 

Profissões Propagandista Publicitário, ext. rural, esp. mktg. político 
(eleitoral), RR, PP. 

Adaptado de: Lima (2004, p. 36-37) 

 

Com base nas colocações até então pontuadas, tem-se como objetivo no próximo subitem 

discutir as seguintes questões: como estão configuradas atualmente as inter-relações entre 



tecnologia, sociedade e cultura? No que tange a cultura e a sociedade contemporânea, a mesma 

possui parâmetros que a permitem identificar-se com os postulados da sociedade de massa? E, do 

ponto de vista comunicacional, a “Era” dos Computadores – onde operam artefatos como a TV 

Digital – mantém como característica genética a distribuição massiva de informações, ou em seu 

interior são engendradas novas possibilidades comunicativas? Assim, será efetivada no próximo 

subitem uma explanação a qual proporcionará, com relação aos estudos da Teoria Hipodérmica e 

Teoria da Persuasão, uma espécie de “contraste” entre períodos históricos de comunicação 

mediada eletrônica, profundamente distintos entre si. Com base nestas reflexões teóricas será 

possível posteriormente pontuar a seguinte questão-síntese: as Teorias de Comunicação de 

Massa conseguem explicar os fenômenos socioculturais e comunicacionais contemporâneo 

emanados da convergência tecnológica, ou será necessário neste contexto um outro enfoque de 

análise? 

 

2.1.3 Estudos da Cibercultura: o contexto sociocultural e tecnológico contemporâneo 
 

No contexto de análises dos aspectos socioculturais da “Era” dos Computadores, na qual 

a TV Digital se insere como possível meio de comunicação interativo, julga-se que o debate deva 

focar-se em torno da configuração da sociedade contemporânea, marcada por uma nítida inter-

relação entre sociedade-cultura e os seus artefatos tecnológicos. Por sua vez, este conjunto de 

reflexões apresenta-se geneticamente imbricado e derivado de questionamentos acerca das 

formas de comunicação engendradas neste contexto histórico. Assim, para alcançar tais objetivos 

teóricos, de compreensão da “Era” dos Computadores em suas diretrizes sociais, culturais e 

tecnológicas, faz-se necessário dissertar sobre quatro pontos em específico, tais sejam: 

 

1. o surgimento da cibercultura como relação dialética da sociedade contemporânea com as 

tecnologias e a cultura; 

2. a primazia da lógica das redes e do hipertexto como fonte de compreensão para os 

processos sociotécnicos e comunicacionais contemporâneos; 

3. o advento do ciberespaço e da sua linguagem, a hipermídia, como espaço virtual de 

fluxos globais de informações e comunicação; 



4. o movimento social engendrado pela apropriação das características interativo-dialógicas 

Tecnologias Digitais de Rede (TDRs) em uma perspectiva de quebra com a lógica de 

distribuição das mass media rumo a processos de inteligência coletiva e autoria 

colaborativa. 

 

 A partir de um conjunto de estudos acerca destes pontos teórico será possível, então, 

desvelar as características da sociedade contemporânea e das formas de comunicação que 

emergem do seu interior, as quais são qualitativamente diferentes dos moldes teórico-práticos 

verificados até então na pesquisa efetivada sobre as Teorias de Comunicação de Massa. 

 

2.1.3.1 Cibercultura: novas tecnologias e cultura contemporânea 

 

 Todo o debate em torno das modalidades tecnológicas que caracterizam a “Era” dos 

Computadores, as quais serão denominadas no contexto deste trabalho de “Tecnologias Digitais 

de Rede” (TDRs), deve ser inicialmente pautado por um processo de reflexão sobre o contexto 

sociocultural contemporâneo. É deste contexto que emergem novas formas de sociabilidade e de 

práticas comunicacionais, novas formas de ser e estar no espaço e no tempo e, 

consequentemente, de possibilidades de interação entre os seres humanos. Neste sentido, as 

Tecnologias Digitais de Rede podem ser compreendidas como uma expressão, por meio de 

artefatos tecnológicos ciberespaciais suportados por redes de computadores, das potencialidades 

e características da cultura contemporânea, ao mesmo tempo em que esta cultura é diretamente 

condicionada pelo desenvolvimento tecnológico ocorrido nas áreas da Informática e das 

Telecomunicações a partir do século XX. 

 Deste processo de análises surge o termo “cibercultura”, e toda uma série de pontos 

teóricos subjacentes que visam desvelar as diversas implicações ocorridas com base na 

imbricação dos artefatos tecnológicos com as formas socioculturais contemporâneas. Uma 

primeira análise possível neste contexto refere-se à conceituação proposta por Pierre Lévy, 

filósofo da informação tunisiano que descreve a cibercultura como sendo “[...] o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. (1999, p. 17). 



 Para Lévy a cibercultura possui um aporte tecnológico que possui suas origens no 

desenvolvimento dos microprocessadores na década de 70 e a consequente criação e 

popularização do computador pessoal (do inglês Personal Computer – PC) na década seguinte. 

(1999, p. 31). Os processos de armazenagem e o tratamento de informações através destas 

máquinas tornam-se possível através da digitalização da informação, ou seja, a transformação de 

imagens, textos, sons em códigos binários (0 e 1) compreensíveis pelos computadores. Esta 

digitalização é o fundamento técnico da virtualização da informação através dos computadores, e 

possibilita a capacidade de operar transformações (processamento) em diversos objetos que 

existem inicialmente apenas em potência, ou seja, em bits diversos na memória do computador. 

Neste contexto, o grande salto qualitativo para a abertura de novas possibilidades se dá 

quando toda a capacidade de operar digitalizações/virtualizações nas informações é 

potencializada através da interligação de diversos computadores entre si, compondo assim uma 

estrutura reticular onde ocorrem transmissões de um número inimaginável de informações em 

fluxos rápidos e precisos. Uma das principais consequências do surgimento deste novo espaço 

virtual de fluxos informativos, conforme Lévy (1999, p. 61-66), é a criação de novas formas de 

comunicação social, pois a interligação entre diversos computadores possibilita uma relação 

entre os participantes de um ato comunicativo até então inédita, visto que a lógica deste 

dispositivo comunicacional é caracterizada pela interação do tipo “todos-todos”. Ou seja, 

diferente dos jornais, TV e rádios, que distribuem informações em massa no formato “um-todos” 

e, igualmente, em contraposição a uma comunicação “um-um” possibilitada pelos telefones, ao 

acessar o ciberespaço torna-se possível processos de comunicação interativa, de constituição de 

verdadeiros mundos virtuais que se apropriam das características abertas pela interligação de 

computadores em rede. 

 Outro entendimento sobre a cibercultura foi elaborado por André Lemos, sociólogo 

brasileiro que propõe um conjunto de reflexões a partir das análises iniciadas por Lévy (1999). A 

definição deste conceito é expressa por Lemos da seguinte forma: a cibercultura caracteriza “[...] 

a forma sócio-cultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas 

tecnologias de base micro-eletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações 

com a informática na década de 70”. (2003a, p. 11). Com base neste conceito, Lemos traz ao 

debate algumas sistematizações a respeito do contexto sociotécnico contemporâneo através das 

denominadas “Leis da Cibercultura”. Segundo Lemos, a cibercultura é regida por três leis, sendo 



que estas “[...] podem ser úteis para as diversas análises sob os variados aspectos da sociedade 

contemporânea”. (2003a, p. 18). 

 A primeira lei, ou “Lei da Reconfiguração”, alerta que é preciso “[...] evitar a lógica da 

substituição ou do aniquilamento. Em várias expressões da cibercultura trata-se de reconfigurar 

práticas, modalidades midiáticas, espaços, sem a substituição de seus respectivos antecedentes”. 

(Ibidem, p. 22). Portanto, antes de fomentar um conjunto de substituições, a cibercultura 

potencializa a recriação de mecanismos e processos comunicacionais, de interação e intervenção 

no espaço e no tempo, do interior das diversas comunidades virtuais instauradas no ciberespaço. 

Alguns exemplos bem claros desta lei podem ser vistos com relação às formas 

tradicionais de comunicação, como os jornais, rádios e televisão, que no âmbito do ciberespaço 

transmutam-se, ampliam-se e adquirem novas características, criando-se assim os jornais, rádios 

e televisões on-line. Outro exemplo a ser citado refere-se à reconfiguração do espaço e do tempo. 

Nestes termos, pode-se afirmar que o tempo real e o “não-espaço”, tão característicos da 

cibercultura, não pretendem anular ou aniquilar o espaço e o tempo físico, analógico, mas sim 

trazer um sentimento de revitalização e de necessidades de vivências e de estabelecimento de 

relações sociais em espaços-tempo concretos. (LEMOS, 2003a, p. 22). 

Já a segunda lei, denominada de “Lei da Liberação dos Polos de Emissão”, postula que as 

 

[...] diversas manifestações sócio-culturais contemporâneas mostram que o que está em 
jogo com o excesso de informação nada mais é do que a emergência de vozes e 
discursos anteriormente reprimidos pela edição da informação pelos mass media. A 
liberação dos pólos de emissão está presente nas novas formas de relacionamento 
social, de disponibilização da informação e na opinião e movimentação social da rede 
(Ibidem, p. 23). 

 

 Assim, esta lei torna possível a reflexão sobre as novas potencialidades existentes para 

que as diversas vozes presentes na sociedade consigam reunir as condições necessárias para se 

manifestarem através da estrutura técnica disponível, a qual permite processos comunicacionais 

multidirecionais e não mais controlados pela verticalidade dos mass media. A possibilidade para 

que diversos sujeitos apropriem-se de comunidades virtuais no sentido de tornem-se autores de 

visões de mundo diferenciadas, para efetivamente realizarem uma movimentação social através 

da rede, acaba por ser um fator de consolidação da pluralidade de entendimentos sobre a 

realidade e de subversão contra os grandes paradigmas totalizantes. Neste contexto, toda esta 

nova condição cultural que se instala na sociedade contemporânea pressupõe uma chamada para 



a mobilização dos sujeitos/agentes através de processos de articulação sociopolítica, de 

colaboração via ciberespaço, onde os nós constituintes da imensa estrutura reticular que 

representa a atual disposição sociotécnica contemporânea assumam-se como verdadeiros 

protagonistas e autores de conhecimentos, vivências e visões de mundo. 

Por fim, a terceira lei, a “Lei da Conectividade Generalizada”, começa segundo Lemos 

“[...] com a transformação do PC em CC, e desse em CC móvel8. As diversas redes sócio-

técnicas contemporâneas mostram que é possível estar só sem estar isolado”. (2003a, p. 23). É 

possível afirmar que esta lei coloca em evidência a estrutura técnica que potencializa as 

condições inéditas para que os polos de emissão cada vez mais constituam comunidades virtuais 

onde são construídos os diversos discursos e a polifonia de entendimentos sobre a realidade. 

Assim, torna-se possível na sociedade contemporânea marcada pelas Tecnologias Digitais de 

Rede estar acessível 24 horas por dia, não importando para a determinação deste fato o local 

onde o sujeito possa estar. Todo o progresso tecnológico expresso nesta lei começa a ganhar 

contornos mais nítidos e definir novas possibilidades de interação em diversos espaços e tempos 

com o avanço e a popularização das tecnologias móveis wi-fi (sem fio). A viabilidade de 

comunicação em tempo real no ciberespaço traz em seu bojo uma nova configuração destes 

processos comunicacionais balizados pela inédita liberação dos polos de emissão. 

Vale ressaltar a proposição de Lemos (2003b) sobre a existência de uma quarta lei da 

cibercultura, a qual trata especificamente das questões espaço-tempo no contexto sociotécnico 

contemporâneo e as suas implicações para os processos comunicacionais que se desenvolvem no 

ciberespaço. Nestes termos, a “Radicalização da mídia como forma de driblar os 

constrangimentos espaço-temporais” constituiria a lei que permite a realização de reflexões sobre 

esta temática. Inicialmente, deve-se pontuar que a origem desta lei está nas análises das novas 

formas de relação sociais eletrônicas emergidas na cibercultura. Como bem afirma Lemos 

(2003a, p. 6), diversas são as críticas efetuadas às relações sociais mediadas pelas Tecnologias 

Digitais de Rede devido à falta de referência física, de diálogo face-a-face, e das dificuldades de 

se estabelecer através de mídias on-line processos de criação de laços de confiança e amizade. 

Porém, o que deve ser analisado no entendimento de Lemos são as possibilidades abertas na 

cibercultura para uma busca efetiva de conexão social, de um sentimento de re-ligação entre as 

                                                             
8  As siglas presentes nesta citação significam, respectivamente: Personal Computer, Computador Conectado, 

Computador Conectado Móvel.   



pessoas, que como consequência farão com que os espaços e tempos físicos sejam revitalizados 

em sua importância. 

Os instrumentos midiáticos da cibercultura vêm sendo desenvolvidos, adaptados e 

reconfigurados para potencializar novas formas de relação social, sendo que a evolução 

tecnológica das formas de comunicação em rede progressivamente começa a possibilitar 

maneiras diferenciadas para a superação de alguns constrangimentos espaço-temporais 

instaurados no ciberespaço. Assim, na percepção de Lemos (2003b), a estrutura tecnológica na 

cibercultura cada vez mais faz uma reedição do passado no futuro, na medida em que ocorrem 

processos onde “[...] webcams trazem de volta a imagem corporal, os sites e suas homepages se 

desenrolam como antigos papiros, a escrita cursiva volta com os Palm PC, a cultura oral renasce 

na escrita oralizada ou oralidade escrita dos chats, o papel eletrônico revive o papel orgânico...”. 

Novamente é possível referenciar a Lei da Reconfiguração: não se trata aqui de aniquilar 

as práticas comunicacionais e midiáticas instauradas pela própria cibercultura, mas sim de 

compreender a potencialidade das transmutações de modalidades físico/analógicas para o mundo 

virtual/digital e vice-versa, bem como compreender as especificidades das novas relações sociais 

mediadas pelas tecnologias típicas da cibercultura. 

Uma questão a ser pontuada neste contexto refere-se às origens da cibercultura, ou seja, 

de uma compreensão histórica do surgimento desta. Assim, em uma análise mais aprofundada 

deste fenômeno tecno-cultural da sociedade contemporânea, é possível identificar que as raízes 

sociais da cibercultura se encontram no debate acerca do pós-moderno. Esta concepção é 

ressaltada por Lemos ao afirmar que a “[...] conjunção dos metarrelatos, da ideia de fim do futuro 

e o surgimento das novas possibilidades planetárias da comunicação digital estão na origem da 

cibercultura”. (2003a, p. 13). Nesse sentido, entende-se por pós-moderno o “[...] estado da 

cultura após as transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das 

artes a partir do final do século XIX” (LYOTARD, 2000, p. 15), sendo que as suas bases 

teóricas, segundo Diehl (1997, p. 43), podem ser caracterizadas por três grandes posturas 

referenciais: 

 

� dos críticos das grandes narrativas que procuram explicar a história durante a 
época moderna; 

� do grupo que nega o sujeito como autor dessas narrativas ou sua libertação da 
condição de mero produtor das mesmas narrativas, propondo a historicidade sobre 
a hegemonia da razão, colocando a diferenciação sobre a uniformidade; 



� dos que utilizam a desconstrução como método através do qual seria possível 
desarticular o discurso logocêntrico da modernidade em sua etapa madura e abri-lo 
à diferença, a criatividade e ao pluralismo. 

 

Resumidamente, e tomando por base o pensamento filosófico de Lyotard, o que está em 

jogo no debate pós-moderno é a negação da validade de produção de grandes paradigmas, ou 

“metanarrativas” que visam dar uma explicação universal à complexidade da realidade, de forma 

homogenia e logocêntrica. Busca-se mais do que tudo na pós-modernidade captar o universal em 

seus fragmentos constituintes, visto que grandes unidades e conceitos explicativos de outrora 

(Razão, Deus, Ser) são considerados insuficientes na compreensão da realidade, bem como a sua 

dissolução é avaliada como fenômeno positivo de liberação de multiplicidades independentes. 

(LYOTARD, 2000, p. 27-34). A negação das “metanarrativas” se deve ao fato de que o sujeito, 

anteriormente aprisionado como mero espectador das grandes ideologias e estratégias de 

pensamento logocêntricos da modernidade, passa agora a afirmar-se diante da história como 

produtor e difusor de significados e sentidos sobre a realidade (natural e social).  

Nesse contexto sociocultural, ainda segundo Lyotard (2000), marcado pela fragmentação 

das grandes unidades explicativas, ocorre a constituição de uma multiplicidade de comunidades 

de linguagem, lugares onde os sujeitos que compartilham um determinado jogo de linguagem9 

entre si produzem múltiplas formas de saberes, ação e entendimentos sobre a realidade. Portanto, 

a pluralidade de visões sobre a realidade, baseada na construção e desconstrução criativa de 

diversos discursos no interior das comunidades de linguagem, torna-se uns dos fatores essenciais 

de uma condição pós-moderna caracterizadora da sociedade e da cultura contemporânea10. 

No contexto da cibercultura, a movimentação social em rede e o fluxo inédito de 

discursos, ideias, construções e ações promovido por esta efervescência polifônica condicionada 

pela inédita liberação dos polos de emissão pode transformar-se verdadeiramente em uma 

ferramenta de constituição pós-moderna. É possível nesse sentido citar Diehl (1997, p. 56, grifos 

do autor), o qual, tomando como base o pensamento de Lyotard, afirma ser tal possibilidade 

inteiramente plausível,  
                                                             
9 No que tange aos jogos de linguagem como método para compreensão das dinâmicas instauradas entre os 

indivíduos pertencentes a uma determina comunidade de linguagem que compartilham estes códigos entre si, 
Lyotard (2000, p. 16) esclarece que se apropria nesta questão do pensamento de Ludwig Wittgenstein (1889-
1951), filosofo austríaco, delimitando assim os jogos de linguagem como o estudo das categorias de enunciados 
e a determinação destas por regras que especifiquem as suas propriedades e o seu uso, tornando possível a 
análise dos efeitos dos discursos. 

10 Ver mais em: Diehl (1997, p. 53-60). 



 

[...] pois, com a condição de livre acesso da coletividade aos jogadores e bancos de 
dados, as novas tecnologias, como medium, poderiam embasar uma forma de vida 
tecnologicamente pós-moderna; diversos grupos poderiam utilizar os mesmo dados e 
informações em diferentes jogos de linguagem – combinações –, com diferentes 
estratégias.  

 

Neste contexto, a nova condição tecno-cultural que se instala na sociedade 

contemporânea possibilita aos sujeitos novos meios para comunicarem-se e criarem de forma 

coparticipada representações culturais diversas que expressem a diversidade humana na 

interpretação da realidade e das relações dos homens com o mundo. Com base no que foi 

analisado e refletido sobre a cibercultura no contexto desta pesquisa, percebe-se que esta forma 

sociocultural, balizada pela íntima relação entre tecnologias-sociedade-cultura possui 

características que configuram o presente momento histórico como inédito em termos de 

possibilidade de comunicação, de interação entre pessoas, de protagonismo e estabelecimento de 

novas formas de relação sociais. Porém, para realizar uma compreensão mais aprofundada acerca 

da cibercultura e da dinâmica dos processos comunicacionais e sociotécnicos que se instauram 

em sua gênese, faz-se necessário entender os conceitos de hipertexto e de rede, desvelando assim 

a lógica que permeia e condiciona o funcionamento dos esquemas reticulares das estruturas 

sociais contemporâneas. 

 

2.1.3.2 Hipertexto e Lógica das Redes: fundamentos teóricos dos processos sociais e 

comunicacionais contemporâneos 

 

 As dinâmicas que se estabelecem nos processos entre sociedade contemporânea, cultura e 

tecnologia, compreendidas pelo conceito de cibercultura, e que perpassam por ressignificações 

de outros conceitos como, por exemplo, de espaço e tempo, podem ser mais bem desveladas 

através da interpretação do hipertexto e da lógica das redes. Estes dois conceitos imbricam-se em 

seus significados, podendo oferecer uma análise pormenorizada de como ocorrem as dinâmicas 

que dão origem aos processos constitutivos da cibercultura. 

 Iniciando com o conceito de hipertexto, uma primeira análise a ser efetuada pode 

embasar-se nas contribuições de Pierre Lévy e, mais precisamente, em seu livro “As Tecnologias 

da Inteligência”. Para este autor, o hipertexto é “[...] uma metáfora válida para todas as esferas 



da realidade em que significações estejam em jogo”. (LÉVY, 1993, p. 25). Seja na questão da 

comunicação, seja no entendimento dos processos sociotécnicos, o hipertexto pode constituir-se 

como um meio para a compreensão das dinâmicas que perpassam as questões emergentes da 

cibercultura. 

Partindo de uma análise dos processos comunicacionais, Lévy define que o hipertexto 

compreende o universo de significações que está sendo posto em jogo no momento em que os 

sujeitos envolvidos no ato comunicativo buscam efetivar uma reação comunicativa. Assim, para 

que a comunicação ocorra, os envolvidos deverão compartilhar minimamente uma rede 

hipertextual de significações, que permita o estabelecimento de uma troca efetiva de mensagens. 

(Ibidem, p. 73). Nesse sentido, o hipertexto compreende uma meta-rede de significações que um 

sujeito ativa/estabelece ao participar de um ato comunicativo, através da seleção de determinadas 

palavras, frases e conceitos presente em um discurso/texto, criando assim um contexto simbólico 

onde é possível compreender a mensagem. Por fim, todo esse processo poderá fazer com que 

este mesmo hipertexto seja reconstruído, através de uma nova atribuição de sentidos aos 

elementos da rede de significação, fato que possibilita a realização contínua do ato comunicativo. 

 O conceito de hipertexto como metáfora para a compreensão dos processos comunicação 

e sociotécnicos que surgem no âmbito da cibercultura perpassa também pelo entendimento do 

que Lévy (1993, p. 127) chamou de “Terceiro Polo do Espírito Humano”: o Polo Informático-

Mediático. No entendimento deste autor, o surgimento da Informática, e consequentemente das 

novas possibilidades de comunicação e de relação com o conhecimento inerente a ela, inauguram 

um novo tipo de tecnologia intelectual, ligada às formas culturais e comunicacionais 

contemporâneas. Atualmente, os sujeitos da comunicação podem estar conectados em rede, 

compartilhando um mesmo hipertexto, mas atuando e interagindo com base em novas formas de 

compreensão de elementos como o espaço, tempo e o contexto onde as mensagens transitam. 

O tempo se fragmenta, transfigura-se em tempo real, de velocidade pura, de conexão 

imediata, e o espaço torna-se um não-espaço, uma rede de fluxos comunicacionais 

permanentemente alimentadas pela atuação dos diversos autores conectados as malhas 

hipertextuais. Neste sentido, segundo Ramal (2002, p. 83), o hipertexto pode constituir-se 

verdadeiramente como uma nova tecnologia intelectual pois, se “[...] sua forma tem influência na 

organização do texto e nos modos de expressão neste contexto histórico, pode ter, por extensão, 

influência na maneira de organizamos o pensamento”. Ou seja, o hipertexto vem se tornando 



uma nova forma de tecnologia intelectual mediadora das relações dos seres humanos entre si e 

com o conhecimento no contexto sócio-técnico compreendido pela cibercultura. 

 Em termos mais técnicos, é possível compreender atualmente o hipertexto como “[...] a 

apresentação de informações através de uma rede de nós interconectados por links que pode ser 

navegada livremente pelo leitor de um modo não-linear”. (Ibidem, p. 87, grifo do autor). Ao 

“navegar” na estrutura de um hipertexto torna-se possível verificar que os links efetuam ligações 

através de alguma expressão, frases ou palavras que remetem o leitor a outros fragmentos de 

informações que possuem determinadas relações com este link, compondo assim uma malha 

informacional que pode ser acessada de diversas formas e em diversas direções, dependendo para 

isso da própria intencionalidade do leitor, dos seus propósitos. 

 Pode-se dizer que atualmente a Internet, a grande rede mundial de computadores, 

apropria-se do hipertexto como tecnologia que permite potencializar a dimensão reticular e não-

linear dos processos de conexão de pessoas, informações, instituições, etc. Inicialmente, a 

Internet não oferecia um conjunto de prerrogativas técnicas que permitisse colocar em práticas 

serviços com base na ideia de hipertexto. Porém, com a criação da World Wide Web por Tim 

Berners-Lee nos anos 90, a parte gráfica e interativa da Internet vira realidade, tornando-se então 

possível a partir de qualquer computador conectado à rede e que disponha de um programa 

navegador (ou browser) acessar a malha hipertextual de documentos armazenados em 

computadores espalhados pelo mundo todo. Desde então, diversas inovações tecnológicas 

produzidas incessantemente abrem possibilidades não só de acesso à rede hipertextual de 

documentos disponível na Internet, mas também para que se estabeleçam diversos instrumentos 

de comunicação que permitem também interligar as pessoas na transformação constante dos 

hipertextos. 

É nestes termos que Lemos (2003a, p. 15) afirma que a Internet atualmente constitui-se 

verdadeiramente numa incubadora de instrumentos comunicacionais, que se apropriam da lógica 

não-linear do hipertexto para proporcionar uma inédita liberação dos polos de emissão que 

caracteriza, em grande parte, as novas possibilidades de processos comunicativos 

multidirecionais que emergem do contexto sociocultural contemporâneo. 

 Com base nesta contextualização inicial sobre o hipertexto é possível ainda, a partir das 

reflexões apontadas por Lévy (1993, p. 25-26), desvelar as dinâmicas inerentes a este conceito 

através de seis princípios abstratos: 



 

1. Princípio da metamorfose 
A rede hipertextual está em constante construção e renegociação. Ela pode permanecer 
estável durante um certo tempo, mas esta estabilidade é em si mesma fruto de um 
trabalho. Sua extensão, sua composição e seu desenho estão permanentemente em jogo 
para os atores envolvidos [...] 
 
2. Princípio da heterogeneidade 
Os nós e as conexões de uma rede hipertextual são heterogêneos. Na memória serão 
encontradas imagens, sons, palavras [...]. Na comunicação, as mensagens serão 
multimídia, multimodais, analógicas, digitais [...]. O processo sociotécnico colocará em 
jogo pessoas, grupos, artefatos, forças naturais de todos os tamanhos [...] 
 
3. Princípio da multiplicidade e de encaixe das escalas 
O hipertexto se organiza em um modo “fractal”, ou seja, qualquer nó ou conexão, 
quando analisado, pode revelar-se como sendo composto por toda uma rede, e assim 
por diante, indefinidamente, ao longo da escala dos graus de precisão. [...] 
 
4. Princípio da Exterioridade 
A rede não possui unidade orgânica, nem motor interno. Seu crescimento e sua 
diminuição, sua composição e sua recomposição permanente dependem de um exterior 
indeterminado: adição de novos elementos, conexões com outras redes, excitação de 
elementos terminais [...] 
 
5. Principio da Topologia 
Nos hipertextos, tudo funciona por proximidade, por vizinhança. Neles, o curso dos 
acontecimentos é uma questão de topologia, de caminhos. [...] Tudo que se desloca 
deve utilizar-se da rede hipertextual tal como ela se encontra, ou então será obrigado a 
modificá-la. A rede não está no espaço, ela é o espaço. 
 
6. Princípio da mobilidade dos centros 
A rede não tem centro, ou melhor, possui permanentemente diversos centros que são 
como pontas luminosas perpetuamente móveis, saltando de um nó a outro [...] 

 

 Estes seis princípios abstratos traçados por Lévy, os quais se interligam e completam-se 

mutuamente, ajudam a compreender como a malha hipertextual se organiza, quais são as suas 

dinâmicas e através de que elementos ela é passível de ser constituída. Partindo destes princípios 

é possível traçar algumas características do hipertexto contemporâneo em sua versão digital, tais 

como: 

 

a. a efemeridade ou transitoriedade de suas manifestações e representações, apoiando-se 

para isso na maleabilidade da informação que a codificação digital oferece (RAMAL, 

2002, p. 87)11; 

                                                             
11 Muito desta efemeridade que o hipertexto digital representa vem a convergir com a característica própria do Polo 

Informático-Mediático de ter diminuído as pretensões para uma objetividade e universalidade das produções 
simbólicas, como é o caso no Polo da Escrita. Assim, as mensagens, textos, ideias e teorias são cada vez menos 



b. a velocidade para o estabelecimento de conexões através da navegação pelos links, sendo 

que a “[...] a quase instantaneidade da passagem de um nó a outro permite generalizar e 

utilizar em toda extensão o princípio da não-linearidade” (LÉVY, 1993, p. 37); 

c. a acessibilidade proporcionada pela conexão imediata permitida através da velocidade 

dos hipertextos digitais; 

d. a organização multilinear, ou seja, a interconexão das partes de um hipertexto (nós) 

através de uma estrutura reticular (RAMAL, 2002, p. 87); 

e. a multivocalidade, conceito estritamente ligado as ressignificações dos papéis de leitores 

e escritores, sendo que no âmbito hipertextual estas funções podem ser completamente 

imbricadas, gerando a possibilidade de um hipertexto ser produzido não apenas por uma, 

e sim por várias pessoas, que são, ao mesmo tempo, leitores e escritores (LÉVY, 1993, 

62-69); 

f. a interatividade, que permite um relacionamento profundo entre obra, leitor e autor. 

  

Ao realizar um processo de reflexão acerca dos seis princípios abstratos de Lévy, bem 

como das características do hipertexto aqui levantadas, é possível distinguir a importância de um 

conceito que perpassa as análises ligadas as questões comunicacionais e sociotécnicas da 

cibercultura e do hipertexto. Este conceito pode ser denominado de “rede”, e a apreensão da 

lógica que está subjacente a metáfora ligada à esta acepção torna possível compreender melhor 

os padrões de organização que são a base para a constituição da sociedade contemporânea no que 

tange aos seus fenômenos culturais e comunicativos. 

O conceito de rede é amplo, serve como metáfora explicativa para várias áreas do 

conhecimento onde esteja em jogo a compreensão de processos dinâmicos e não-lineares. 

Etimologicamente, a palavra rede deriva do latim rete, que significa rede ou teia, e, em seu 

significado primordial, dava a ideia de um conjunto entrelaçado de fios, cordas, arames de 

aberturas regulares, formando uma espécie de tecido baseado na estrutura de nós que 

representam uma série de interconexões, ou seja, pontos de encontro entre os diversos fios. 

Em síntese, como poderia ser denominado atualmente o conceito de rede, e qual a sua 

importância para a compreensão dos fenômenos sócio-técnicos oriundos da cibercultura? Uma 

                                                                                                                                                                                                    

produzidas de forma a durarem, e cada vez mais se abre espaço para a pluralidade de devires imediatos. Ver mais 
em Lévy (1993, p. 127). 



primeira contribuição para esta questão pode ser buscada em Castells (1999, p. 498), sendo que 

este autor propõe que “Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma 

curva se entrecorta”. Partindo desta descrição inicial, este autor irá definir como os processos 

econômicos, culturais e comunicativos da sociedade contemporânea estão profundamente 

interligados a concepção de rede, através dos movimentos de inclusão/exclusão dos sujeitos 

pertencentes às diversas redes sociais e a arquitetura das relações que se estabelecem entre estas, 

as quais são atualmente potencializadas pelo advento das Tecnologias Digitais de Rede. Assim, 

para Castells, está se configurando nas formações sociais contemporâneas o surgimento de uma 

“Sociedade em Rede”, sendo que a lógica de configuração desta nova concepção de sociedade é 

dissecada pelo autor na seguinte citação: 

 

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos 
nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem 
os mesmos códigos de comunicação [...]. Uma estrutura social com base em redes é um 
sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu 
equilíbrio. As conexões que ligam as redes [...] representam os instrumentos 
privilegiados do poder. Assim, os conectores são os detentores do poder. Uma vez que 
as redes são múltiplas, os códigos interoperacionais e as conexões entre redes tornam-
se as fontes fundamentais da formação, orientação e desorientação das sociedades. A 
convergência da evolução social e das tecnologias da informação criou uma nova base 
material para o desempenho de atividades em toda a estrutura social. Essa base material 
construída em redes define os processos sociais predominantes, conseqüentemente 
dando forma à própria estrutura social (1999, p. 498-499). 

 

 Outra sistematização acerca da ideia de rede é proposta por Teixeira (2005), sendo que 

através desta o autor visa desvelar as relações inerentes entre a lógica das redes com os 

fenômenos da cibercultura expressos por Lemos (2003a), bem como as compreensões acerca dos 

processos hipertextuais proposta por Lévy (1993). Partindo de um processo de abstração de 

alguns elementos centrais sobre o delineamento das “Leis da Cibercultura” e dos “Princípios do 

Hipertexto”, e da sua iminente imbricação como forma de compreensão dos processos 

sociotécnicos da sociedade estruturada segundo a lógica reticular, Teixeira (2005, p. 24) define 

rede como uma 

 

[...] estrutura dinâmica e aberta, cuja condição primeira de existência é a ação dos nós 
que a formam e que, ao construírem suas próprias formas de apropriação e de ação 
sobre a trama, modificam-na e por ela são modificados. Sua função básica é dar suporte 
ao estabelecimento de relações comunicacionais e colaborativas entre seus nós, 
entendidos como qualquer elemento que possa integrá-la num determinado momento a 



fim de completar algum significado ou sentido no processo corrente, 
independentemente de pertencer anteriormente ao emaranhado comunicacional. 

  

 A partir desta compreensão é possível verificar que as principais características que 

marcam a lógica das redes são: a atividade dos nós que compõem a estrutura reticular, a 

complexidade inerente à composição de uma rede, e a dinamicidade dos processos de 

(re)configuração da rede segundo as demandas exigidas. Nestes termos, para Teixeira (2005, p. 

24), o que está em jogo quando se trata da lógica das redes e, consequentemente, da sociedade 

contemporânea que se apropria deste padrão de organização (Sociedade em Rede, segundo 

Castells), é a necessidade de que cada pessoa imersa neste contexto tecnológico-cultural possa se 

assumir como um nó da trama reticular, ou seja, reconheça-se como autor de sentidos, 

informações, ideias. 

A lógica das redes requer, invariavelmente, uma ruptura com a passividade característica 

dos meios de comunicação de massa que operam em uma lógica de distribuição de informações e 

entendimentos sobre a realidade nos moldes de um-para-todos, típicos das mass media. Nas 

redes sociotécnicas atuais, baseadas nas Tecnologias Digitais de Rede (TDRs) como 

infraestrutura das configurações comunicacionais na cibercultura, cada integrante da sociedade é 

chamado à atividade, a ser um produtor de informações e não somente um mero receptor. A 

inédita liberação dos polos de emissão expressa nas Leis da Cibercultura de Lemos (2003a) vem 

nestes termos reafirmar esta posição de reconhecimento da pluralidade de interpretações sobre a 

realidade que são gestadas a partir das diversas redes sociais, povoadas por múltiplos sujeitos-

autores, que se organizam segundo um modelo de conexão multidirecional (todos-para-todos).  

Mas, como afirma Teixeira (2005, p. 25-26), para que cada sujeito-autor possa cada vez 

mais se reconhecer como um efetivo nó das redes sociotécnicas, faz-se necessário que constantes 

processos de autoria sejam vivenciados. Através destes processos torna-se possível o surgimento 

gradual de experiências de atuação, articulação e envolvimento progressivamente mais 

complexos e significativos, visto que todo este contexto envolve uma necessidade de 

aprimoramento de habilidades técnicas específicas e de reflexão crítica por parte dos nós que 

compõem as redes. Ao assumir-se como nó ativo de uma rede, o sujeito-autor rompe com a 

passividade e com o paradigma de recepção que lhe era imposto pelos mass media, buscando 

assim cada vez mais participar de experiências de autoria baseadas na sua liberdade como polo 



de emissão, no seu protagonismo e criticidade como elementos fundamentais na sua formação, 

bem como de transformação das redes onde atua. 

 Após realizar uma série de pontuações referentes à lógica das redes, sua conceituação e 

características, é possível verificar a importância do seu entendimento para uma melhor 

compreensão da cibercultura e dos processos comunicacionais e sociotécnicos hipertextuais que 

se desenvolvem em seu âmbito. A lógica das redes permeia profundamente o modo como a 

sociedade contemporânea é organizada, caracterizando a maneira como ocorrem os processos e 

funções específicas desta nova estrutura social. Em grande parte, a lógica das redes penetra em 

toda a estrutura da sociedade contemporânea através do advento das TDRs como base material 

para a expansão de processos econômicos, culturais e sociais baseado nos padrões não-lineares 

de organização. (CASTELLS, 1999, p. 497). Do mesmo modo, Teixeira aponta a importância e a 

contemporaneidade que as redes possuem para a compreensão da cibercultura e para a superação 

da cultura da passividade que reluta em se perpetuar nos processos sociais atuais. Para este autor, 

o conceito de rede 

 

[...] apresenta-se como ubíquo, contemporâneo e urgente. Ubíquo, na medida em que 
está presente no cerne de fenômenos biológicos e sociais; contemporâneo, uma vez que 
o advento das redes de computadores expôs ao extremo suas características e 
potencialidades, e urgente para uma sociedade imersa numa cultura de passividade, 
recepção e reprodução, ainda baseada na distribuição em massa de informações, 
característica básica das mídias tradicionais (2005, p. 21). 

  

 Assim, é possível verificar que a lógica das redes é a característica genética das 

tecnologias hipertextuais, bem como é a dinâmica que permite compreender as novas formas 

socioculturais que emergem da imbricação da sociedade contemporânea com estas tecnologias, 

sociedade que demonstra através de seus processos a emergência da cibercultura. Estas 

tecnologias hipertextuais acabam por ser um elemento fundamental para o surgimento da 

cibercultura, visto que suas características, se comparadas às tecnologias anteriores que ajudaram 

a caracterizar as sociedades passadas (como por exemplo, os mass media em uma visão de 

sociedade de massa), possuem elementos inovadores que permite o estabelecimento de processo 

de comunicação baseados na dinâmica das redes, que condicionam a reconfiguração de todo o 

panorama de entendimento sobre as relações entre cultura e tecnologias na sociedade 

contemporânea. 



Evoluindo neste debate, se faz necessário a partir deste momento verificar algumas 

questões referentes ao ciberespaço e a sua linguagem natural, a hipermídia, bem como 

especificar as dinâmicas dos movimentos sociais de construção conjunta dos fluxos de 

informações e comunicação que criam e moldam este novo espaço, através do conceito de 

inteligência coletiva. 

 

2.1.3.3 Ciberespaço e a sua linguagem: a hipermídia 

 

 O conceito de cibercultura, como meio para a compreensão das relações entre sociedade, 

cultura e tecnologias, traz em seu bojo a necessidade de reflexões acerca do novo espaço criado 

pelo fluxo contínuo de informações e comunicações que se estabelecem através do uso das 

Tecnologias Digitais de Rede. Este espaço etéreo, virtual, artificial, surgiu com os avanços 

tecnológicos que permitiram, principalmente: a) o armazenamento e processamento de 

informações em larga escala, tomando como base os processos de digitalização e consequente 

virtualização que a máquina denominada computador pode realizar; b) e, na sequência evolutiva 

destes fatos, a interligação dos computadores em rede, para que seja possível o estabelecimento 

de troca de informações entre uma máquina e outra. Todo este processo tecnológico acabou por 

fazer emergir um universo virtual que se alastra paralelamente ao universo físico, e que tem sua 

matriz na interconexão mundial de computadores em rede: o ciberespaço12. 

 Como bem ressalta Santaella, apesar de não haver um consenso entre os pesquisadores 

sobre o sentido a ser dado ao ciberespaço, uma caracterização mais ampla está subjacente a 

diversos entendimentos desenvolvidos sobre este conceito. Ciberespaço refere-se assim “[...] a 

um sistema de comunicação eletrônica global que reúne os humanos e computadores em uma 

relação simbiótica, que cresce exponencialmente graças à comunicação interativa”. (2004, p. 45). 

Desta caracterização mais geral, Santaella extrai uma definição mais precisa do conceito, 

integrando e ressaltando algumas características que lhe parece definir a essência do ciberespaço: 

 

[...] todo e qualquer espaço informacional multidimensional que, dependente da 
interação do usuário, permite a este o acesso, a manipulação, a transformação e o 

                                                             
12

 Para ver uma descrição de todos os eventos tecnológicos que permitiram o surgimento do ciberespaço, consultar 
Lévy (1999, p. 31-75).   



intercâmbio de seus fluxos codificados de informação. Assim sendo, o ciberespaço é o 
espaço que se abre quando o usuário conecta-se com a rede (2004, p. 45). 

  

 A partir desta definição, Santaella ressalta alguns traços de caracterização do ciberespaço: 

espaço de informações navegáveis e multidimensionais (Ibidem, p. 45), um mundo virtual de 

comunicação (Ibid. p. 45-46), e onde o usuário deve, invariavelmente, estabelecer um processo 

de imersão neste espaço, o que demanda uma consequente postura ativa perante a este universo 

virtual. (Ibidem, p. 46) 

 Outro conceito de ciberespaço é proposto por Lévy (1999, p. 17), que o define como 

 

[...] o novo meio de comunicações que surge da interconexão mundial dos 
computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, 
assim como os seres humanos que navegam e alimentam este universo. 

 

 Percebe-se, a partir destas duas definições que, basicamente, o ciberespaço é o novo lócus 

tecnológico virtual para o estabelecimento de processos comunicacionais e de trocas de 

informações. Assim, todas as ações comunicativas no ciberespaço operam em um "mundo" 

virtual sustentado por redes de computadores que trabalham com informações digitalizadas, e 

que possuem a capacidade de interconectar homens e máquinas em relações multidirecionais. 

Com a (re)criação constante de diversas tecnologias que permitem o estabelecimento de 

processos reticulares de comunicação, acesso e difusão de informações, o ciberespaço se 

reconfigura e transmuta-se na medida em que os diversos usuários que habitam este universo 

etéreo utilizam a rede (atualmente, a Internet) para tornarem-se possíveis pontos de emissão e 

recepção. Assim, pode-se dizer que a gênese tecnológica do ciberespaço, a infraestrutura que o 

suporta, reside no processo evolutivo da Informática para o surgimento das redes de 

computadores e das Tecnologias Digitais de Rede, e a sua gênese sociocultural reside nos 

processos de comunicação e de troca de informações que os seres humanos efetuam ao se 

apropriaram destas tecnologias, para a abertura de novas possibilidades no que tange ao 

estabelecimento de interações sociais. 

 Neste universo virtual de comunicação e de fluxo de informações, a revisão dos conceitos 

de espaço e de tempo parece pertinente na medida em que o surgimento das TDRs possibilitou o 

acesso a um novo tipo de território, onde medidas como a distância foram anuladas, bem como o 

tempo real, que permite a conexão imediata entre os nós da rede (Internet), passa a ser o 



referencial temporal dos processos sociotécnicos e comunicativos. (LEMOS, 2003a, p. 13). 

Assim, na sociedade contemporânea marcada pela cibercultura, as TDRs acabam por 

proporcionar uma vivência de processos que ocorrem em tempo real, ou seja, um tempo 

imediato, “live”, que consequentemente traz em seu interior a ideia de transformação do espaço 

de lugar, onde impera o tempo cronológico. 

 Criam-se assim, segundo Lemos, “[...] espaços de fluxos, redes planetárias pulsando no 

tempo real, em caminho para a desmaterialização do espaço de lugar”. (2003a, p. 14). Ou seja: as 

TDRs operam com uma ideia de comunicação através da abolição do espaço físico-geográfico e 

dos constrangimentos que lhe é característico, emergindo deste contexto o que se pode chamar 

de um “não-espaço”, um espaço virtual de fluxos informacionais. Tal espaço-tempo virtual, 

apesar de depender do funcionamento de um mundo físico, constituem-se através do tráfego de 

dados e informações geradas pela comunicação entre os nós da estrutura reticular que caracteriza 

a Internet, não possuindo, portanto, uma localização física precisa. (LÉVY, 1999, p. 48). 

 Como estes novos conceitos de espaço e tempo imbricam-se com uma caracterização do 

ciberespaço? Nestes termos pode-se citar Lévy que, ao retratar o processo de virtualização da 

comunicação na cibercultura, destaca que somente com as particularidades técnicas próprias do 

ciberespaço (digitalização, virtualização, armazenamento e processamento rápido e em grande 

escala, interconexão de computadores em rede) torna-se possível que os “[...] membros de um 

grupo humano [...] se coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma memória comum, e 

isto quase em tempo real, apesar da distribuição geográfica e da diferença de horários”. (1999, 

p. 49, grifo nosso). 

 Assim, no contexto comunicacional e informacional subjacente ao ciberespaço, de 

compressão do espaço e do tempo, ocorrem o surgimento de processos de des-territorializações e 

re-territorializações13 constantes, em grande parte devido ao avanço das tecnologias de CCs 

móveis. Nestes termos Lemos, partindo do conceito de território, entendido como todo “[...] 

espaço, físico ou simbólico, apropriado por forças políticas, econômicas, culturais e subjetivas 

[...]” (2007, p. 281) onde ocorre um controle dos processos estabelecidos sobre as suas fronteiras, 

pontua que a cibercultura configura-se intrinsecamente enquanto cultura de des-territorialização. 

O que isto significa? Significa que através do ciberespaço torna-se possível estabelecer linhas de 

                                                             
13 O conceito de des-territorialização e re-territorialização advém das reflexões filosóficas propostas por Gilles 

Deleuze e Felix Guattari, presentes em obras como O Anti-Édipo (1972), Mil Platôs (1980) e O que é a filosofia 
(1991). 



fuga, de abandono do território, de quebra de fronteiras através da superação do controle e do 

acesso aos territórios. 

 Nesses termos, efetivamente o ciberespaço cria des-territorializações “[...] sob os aspectos 

políticos (acesso e ação além das fronteiras), econômico (circulação financeira mundial), cultural 

(consumo de bens simbólicos mundiais) e subjetivo (influência global na formação do sujeito).” 

(Ibidem, p. 282). Esta capacidade de criação de linhas de fuga faz do ciberespaço um mecanismo 

constante de liberação da emissão, de reconfiguração cultural e de sociabilidade coletiva em rede 

– o que caracteriza em grande parte a cibercultura, através das leis postuladas por Lemos 

(2003a). E, consequentemente, todo este contexto de des-territorialização está imbricado com as 

transformações do espaço e do tempo no contexto do mundo informacional virtual que compõe o 

ciberespaço, como bem afirma Lévy ao recordar que é “[...] virtual toda entidade 

‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e 

locais determinados, sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo particular”. 

(1999, p. 47). 

 Porém, ao mesmo tempo em que cria processos de des-territorializações, o ciberespaço 

possibilita processos de re-territorializações, ou seja, a instauração de uma dinâmica de controle 

e de acesso à informação, de reconstrução de territórios. Estes processos de re-territorialização 

podem ser utilizados tanto para fins de possibilitar a um nó da rede a criação de um território seu, 

ou seja, formas de controle do fluxo de informações constantes que constituem o ciberespaço 

postas a serviço dos sujeitos, bem como podem ser utilizados para o controle e a vigilância do 

ciberespaço através de entidades públicas ou privadas. (LEMOS, 2007, p. 282). No entanto, a 

intensa movimentação social das redes sociotécnicas acaba por criar constantemente a 

possibilidade de diversas linhas de fuga e de estabelecimento de processos de des-re-

territorialização e, nestes termos, pode-se falar que no ciberespaço “[...] não existe 

desterritorialização sem reterritorialização e não há formação de território que não deixe aberto 

processos desterritorializantes”. (Ibidem, p. 283). Nestes termos, o ciberespaço deve ser 

compreendido para além do entendimento dos processos de compressão espaço-tempo, 

adquirindo também a faceta de ser um lugar de quebra e de criação de controle e de hierarquias, 

de territorialização e des-territorialização. 

 Após rever os conceitos subjacentes a uma compreensão da noção de ciberespaço, é 

pertinente dissertar acerca da linguagem que molda e caracteriza este espaço de fluxos 



informacionais. Estas informações estão dispostas através da lógica hipertextual, porém cada vez 

mais integrando formatos midiáticos híbridos, ou seja, não só textos, mas também sons, imagens, 

vídeos, animações. Assim, o conceito que sintetiza a ideia de um hipertexto multimídia que se 

torna a linguagem do ciberespaço denomina-se "hipermídia". Diferentes autores conceituam esta 

nova forma de linguagem subjacente ao ciberespaço e, de acordo com Machado, a hipermídia 

pode ser caracterizada da seguinte forma: 

 

Do hipertexto passa-se hoje a hipermídia, que é uma forma ‘tridimensional’ 
combinatória, permutacional e interativa de multimídia, onde textos, sons e imagens 
(estáticas ou em movimento) estão ligados entre si por elos probabilísticos e móveis, 
que podem ser configurados pelos receptores de diferentes maneiras, de modo a 
compor obras instáveis em quantidades infinitas (apud SILVA, 2002, p. 149). 

 

 Para outros autores, como Lévy (1999, p. 55-56), a palavra “texto” em um sentido amplo 

não exclui outras formas de representação de informações, como sons e imagens, e assim os 

hiperdocumentos que povoam o ciberespaço podem ser denominados simplesmente de 

hipertexto. Neste sentido, como maneira de entender a disposição multimodal de informações em 

uma arquitetura não-linear e intuitiva reticular, que outros autores denominam de "hipermídia", 

Lévy apropria-se simplesmente da acepção "hipertexto", caracterizando-a, entretanto, com o 

adjetivo digital, que permite compreender a diferença existente entre hipertextos existentes no 

ciberespaço e os presentes no mundo analógico. Nas palavras do próprio Lévy, é através da 

digitalização presente nos atuais hipertextos que se torna possível 

 

[...] a associação na mesma mídia e a mixagem precisa de sons, imagens e textos, novas 
compreensões acerca do modo de leitura, derivadas das características caleidoscópicas 
(tridimensionais) da disposição de textos sobrepostos entre si, bem como da interação 
possibilitada por este novo formato midiático reticular (Ibidem, p. 56-57). 

 

 É possível verificar que, em seus sentidos genéticos mínimos, diferentes conceituações 

sobre a hipermídia levantam uma série de pontos de caracterização que são comuns a estas 

formas de entendimento da linguagem do ciberespaço. Nestes termos, partindo dos estudos de 

Santaella (2004, p. 47), pode-se afirmar que a hipermídia é caracterizada a partir de quatro traços 

definidores fundamentais que permitem uma análise pormenorizada e aprofundada do seu 

significado. 



 O primeiro traço pode se definido como “hibridização de linguagens, processos sígnicos, 

códigos e mídias”, ou seja, a hipermídia é necessariamente uma linguagem multimídia que 

combina diversos formatos de informações (sons, imagens, textos), apoiando-se para isso nas 

características que a digitalização da informação em ambientes informatizados provém para que 

ocorra esta associação. Nestes termos, esta característica da hipermídia é definida por Feldman 

(apud SANTAELLA, 2004, p. 48) da seguinte maneira: “[...] integração sem suturas de dados, 

textos, imagens de todas as espécies e sons dentro de um único ambiente de informação digital”. 

Porém, como bem ressalta Silva (2002, p. 147), a multimídia pode existir em duas modalidades: 

primeiramente, tem-se a “multimídia linear”, onde existe a associação de diversas mídias, porém, 

no que tange a capacidade de interatividade entre obra e leitor, suas características permitem 

apenas a recepção pura de informações pré-selecionadas e dispostas linearmente. Em uma 

segunda modalidade, ou seja, a hipermídia, novamente tem-se a integração de diversas formas de 

informação baseadas em um sistema informatizado, porém através de uma disposição estrutural 

realizada através de hipertextos, pelo qual o usuário tem possibilidades interativas que 

ultrapassam as limitações da multimídia linear. 

 Nesses termos, chega-se ao segundo traço da hipermídia, que nas palavras de Santaella 

pode ser sintetizado como “[...] a organização reticular de fluxos informacionais em arquiteturas 

hipertextuais”. (2004, p. 48). A hipermídia se apropria de toda a potencialidade que as 

características do hipertexto abrem para o armazenamento, processamento, consultas e 

relacionamento de informações através de um modelo estrutural de organização fundado na 

lógica das redes. Instauram-se neste contexto processos essencialmente não-lineares, dinâmicos e 

onde a atividade de quem percorre a obra hipermidiática é considerada a tal ponto que o 

“receptor” das informações posiciona-se também como coautor da obra, na medida em que ele 

“cria” uma entre diversas possibilidades de leitura permitidas pelo caráter reticular em que a 

hipermídia está organizada. (Ibidem, p. 49). 

 Se este contexto for analisado sob o prisma da imensa malha reticular que se tornou a 

Internet, consequentemente é possível afirmar que o ciberespaço nitidamente se tornou, através 

da hipermídia, um verdadeiro “oceano de informações multimídia dispostas em rede”. Uma 

pergunta que cabe neste contexto é a seguinte: como se orientar neste vasto conjunto reticular de 

ligações e de nós multimídia em que se constituiu a Internet? A partir desta questão Santaella 

(2004, p. 50-53) delimita o terceiro traço definidor da hipermídia: seu cartograma navegacional. 



Este traço pode ser definido como a relação que se estabelece entre usuário e ambiente 

hipermidiático para que seja possível determinar um conjunto de rotas, sinalizações e linhas-

guias que permitam uma navegação onde o usuário não se perca no oceano de informações 

existentes no ciberespaço. Para que isso ocorra, o usuário da hipermídia deve ser capaz de  

 

[...] formar um mapa cognitivo, mapeamento mental do desenho estrutural de um 
documento. Para a formação desse mapa, contudo, ele precisa encontrar pegadas que 
funcionem como sinalizações do desenho [...], roteiros que sejam capazes de guiar o 
receptor no seu processo de navegação (Ibidem, p. 50).  

 

Desta forma, o potencial inerente a hipermídia para a desorientação e frustração do 

usuário durante o processo de exploração é compensado pelo desenvolvimento constante de 

novos recursos para estabelecer uma ordem dentro “caos” informacional derivado do 

ciberespaço. Por fim, o quarto e último traço caracterizador da hipermídia estabelecido por 

Santaella (2004, p. 52) é a interatividade. Sob a ótica desta autora, a característica de 

interatividade é inerente e inseparável dos ambientes hipermidiais existentes no ciberespaço, bem 

como afirma que a Internet é a única mídia completamente interativa. Isto se deve ao fato de que 

na hipermídia o leitor não pode fazer um uso passivo ou reativo de suas estruturas, sendo esta 

característica advinda da seguinte ideia: 

 

Ao final de cada página ou tela, é preciso escolher para onde seguir. É o usuário que 
determina qual informação deve ser vista, em que seqüência ela deve ser vista e por 
quanto tempo. [...] Isso significa que a interatividade em um sistema informacional dá 
ao receptor alguma influência sobre o acesso à informação e um grau de controle sobre 
os resultados a serem obtidos [...](Ibidem, p. 52). 

 

 Aprofundando mais a concepção de interatividade em ambientes informatizados, Silva 

(2002, p. 81-99) realiza uma análise histórica do surgimento deste conceito, bem como apresenta 

uma série de incompreensões feitas ao seu respeito, fato que levou a sua banalização e perda de 

um sentido concreto. Visando criar um referencial teórico com o objetivo de caracterizar os 

principais fundamentos da interatividade, este autor propõe que 

 

[...] um produto, uma comunicação, um equipamento, uma obra de arte, são de fato 
interativos quando estão imbuídos de uma concepção que contemple complexidade, 
multiplicidade, não-linearidade, bidirecionalidade, potencialidade, permutabilidade 
(combinatória), imprevisibilidade, etc., permitindo ao usuário-interlocutor-fruidor a 
liberdade de participação, de intervenção, de criação (Ibidem, p. 100). 



 

 Para sistematizar as singularidades e especificidades desta conceitualização inicial de 

interatividade Silva (2002, p. 100-101) propõe o estabelecimento de três binômios – 

participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e potencialidade-permutabilidade –, os 

quais se imbricam para fornecer uma visão completa sobre as perspectivas teóricas que este 

conceito origina. Resumidamente, uma explicação destes binômios afere que a participação-

intervenção diz respeito às mudanças efetuadas no paradigma comunicacional no que se refere 

ao status, função e papel atribuído aos componentes de um processo de comunicação. 

 Nesta nova perspectiva de interatividade, o leitor não é mais um simples receptor de 

informações e sentidos, mas possui a capacidade de participar e de intervir no modo como o 

processo comunicativo está sendo conduzido. Já o escritor não emite tão somente uma 

mensagem fechada, não-flexível e sem possibilidades de intervenção por parte do leitor, mas 

propõe um conjunto de possíveis caminhos, vias de acesso e sinalizações por onde o leitor 

poderá construir seus sentidos. Assim, nos processos interativos de comunicação a própria 

mensagem muda de natureza, tornando-se instável, aberta a mudança, a partir da participação-

intervenção do leitor na sua composição/modificação. (SILVA, 2002, p. 101-112). 

 No que se refere à bidirecionalidade-hibridação, a análise parte do modo como a 

comunicação é arquitetada dentro do meio de comunicação interativo, verificando os dois polos 

da comunicação, a saber: emissor e receptor. Nestes termos, a bidirecionalidade-hibridação pode 

ser entendida da seguinte maneira: só existe comunicação interativa “[...] a partir do momento 

em que não há mais nem emissor nem receptor e, a partir do momento que todo emissor é 

potencialmente um receptor e todo receptor é potencialmente um emissor”. (SILVA, 1998, p. 3). 

Ou seja, na comunicação interativa existe uma permanente potencialidade de troca entre o polo 

codificador e o decodificador, sendo que ambos os sujeitos-autores envolvidos no processo 

comunicativo podem emitir e receber, codificar e decodificar ao mesmo tempo. Pode-se dizer 

que neste contexto ocorre uma hibridização entre os papéis existentes no ato comunicativo, 

fundindo em um mesmo personagem as funções, sempre móveis e dinâmicas, de emissor e 

receptor. (SILVA, 2002, p. 120-130). 

 Por fim, o binômio potencialidade-permutabilidade está intrinsecamente ligado às 

características que as tecnologias de base informática possuem por utilizarem a hipermídia como 

forma de linguagem. A capacidade de acessar as informações de uma rede de nós e links 



hipermidiais de uma forma aleatória, dinâmica e não-linear, a partir da ação/intenção do sujeito-

autor que navega pelo oceano de informações no ciberespaço, acaba por permitir aos utilizadores 

destas tecnologias atitudes permutatórias e potenciais. Nestes termos, os sistemas interativos 

encontram sua expressão máxima de permutabilidade-potencialidade nas tecnologias 

informatizadas hipermidiais, pois estes sistemas não permitem 

 

[...] só o armazenamento de grande quantidade de informação, mas também ampla 
liberdade para combiná-las (permutabilidade) e produzir narrativas possíveis 
(potencialidade). Permite ao usuário a autoria de suas ações. Dependendo do que ele 
fizer acontecer, novos eventos ou combinações podem ser desencadeados (SILVA, 
2002, p. 131). 

 

 Através da característica interativa que a hipermídia possui em sua gênese, um processo 

de verificação das possibilidades abertas com as ressignificações dos papéis atribuídos 

tradicionalmente aos emissores/escritores e receptores/leitores pode conduzir a novos meios de 

compreensão de como o ciberespaço é constituído, de como as comunicações e informações que 

estão presente neste espaço virtual de fluxos globalmente estabelecido são cridas, acessadas, 

modificadas e configuradas. Neste espaço virtual interativo, o processo de leitura de um 

documento hipermidial diferencia-se muito da decodificação que um sujeito estabelece ao ler um 

livro em um suporte físico de papel. 

 Este novo ato de percorrer nós e links da estrutura aberta, dinâmica e imprevisível da 

hipermídia vêm sendo chamado de “navegação”. (LÉVY, 1993, p. 37; ALAVA, 2002, p. 203). 

Alguns autores, como Santaella (2004) e Alava (2002), descrevem detalhadamente diversos 

perfis de leitores que surgem em decorrência ciberespaço organizado de forma hipermidial. Já no 

que se refere à escrita, ao elaborar um sistema hipermídia, um determinado sujeito propõe uma 

obra que expõe sua visão inicial dos fatos, suas “opções críticas”, como propõe Silva (2002, p. 

132). Assim, a obra hipermídia é uma escrita sempre aberta, tende ao infinito, nunca se fecha, e 

isso se potencializa com a predisposição desta obra para a entrada do leitor em processos de co-

criação. 

 Uma pergunta poderia ser feita neste contexto: em que nível de profundidade ocorre esta 

co-criação, em um ambiente de troca permanente de papéis entre escritores e leitores 

característico dos sistemas interativos hipermídia? Neste contexto, Lévy (1999, p. 57) propõe a 

seguinte análise: em um nível inicial, o leitor-navegador torna-se um co-criador de uma 



hipermídia na medida em que ele determinada, por sua vontade e intenção, o conjunto de nós e 

links a serem revistados, dentre um conjunto maior proposto pelo escritor da obra, para compor 

um processo de leitura específico que nada mais é que um dos potenciais textos a serem escritos-

lidos pelo usuário que percorre os múltiplos caminhos da hipermídia. Porém, em um nível 

seguinte, um leitor-navegador poderá tornar-se autor de uma maneira mais profunda do que a 

simples escolha de quais links e nós irá percorrer da rede pré-estabelecida: ao participar do 

processo de criação das estruturas da hipermídia. 

 Neste processo de reestruturação da hipermídia anteriormente dada, torna-se possível ao 

leitor-navegador criar novos links, sejam estes dentro da hipermídia em questão ou envolvendo 

hiperdocumentos exteriores a ela, os quais passarão a fazer parte de um contexto unificado e, 

efetivamente, poderão ser considerados uma mesma hipermídia. Além de estabelecer e modificar 

links de um modo não pensado pelo “criador” original da hipermídia, o leitor-navegador poderá 

neste nível de coautoria acrescentar ou modificar os nós da malha reticular de comunicação e 

informação, nos mais diversos formatos midiáticos permitidos pela hipermídia. Ao atingir este 

nível de possibilidades interativas de co-criação, as redes de documentos hipermidiais 

estabelecidas no ciberespaço configuram-se efetivamente como poderosos instrumentos de 

escrita-leitura coletiva, ou seja, de composição de obras, conhecimentos, comunicações e 

significados/sentidos através de processos de autoria colaborativa. 

 Tais processos, ao terem a sua gênese no ciberespaço, com toda a sua potencialidade para 

a interconexão de pessoas do mundo inteiro – advinda das características de acesso em tempo 

real e das des-re-territorializações que ele possibilita –, torna possível colocar em sinergia a 

capacidade criativa e cognitiva de milhares de sujeitos-autores que povoam este mundo virtual, 

os quais estabelecem a partir de suas vontades e objetivos em comum um contexto propício para 

a gênese de uma Inteligência Coletiva. 

 

2.1.3.4 A emergência da Inteligência Coletiva: os processos de autoria colaborativa como 

causa e efeito do ciberespaço 

 

 A Inteligência Coletiva torna-se, no âmbito da cibercultura a finalidade maior a ser 

alcançada, o grande projeto de interconexão mundial das capacidades intelectuais dos habitantes 

do mundo virtual, a perspectiva espiritual, transcendental, por trás das relações entre sociedade, 



cultura e tecnologia. A verificação da ideia principal do conceito de Inteligência Coletiva passa 

pelo entendimento do que Lévy chamou de “espaços antropológicos”, ou seja, um “[...] sistema 

de proximidades (espaços) próprios do mundo humano (antropológico) e, portanto, dependente 

de técnicas, de significações, de linguagem, de cultura, das convenções, das representações e das 

emoções humanas”. (2003, p. 22). 

 Segundo este autor, existiram até hoje três espaços antropológicos. Inicialmente, tem-se a 

Terra, primeiro grande espaço de significação a ser apropriado pelo homem nômade, através do 

qual a relação dialética entre Terra-Homem possibilitou o surgimento das características 

essenciais que distinguem a espécie humana dos animais: linguagem, técnica e formas 

complexas de organização social. O segundo espaço seria o Território, que surge com a 

sedentarização do ser humano através dos processos de criação da agricultura, da escrita, das 

primeiras civilizações e suas cidades, sendo que neste espaço desenvolvem-se as principais 

instituições dedicadas a regrar, hierarquizar, e criar fronteiras que delimitam a vida do ser 

humano. Um terceiro espaço poderia ser denominado de Espaço das Mercadorias, que tem sua 

gênese no século XVI com a emergência de um capitalismo globalizado, onde o fluxo de 

mercadorias, matérias-primas, capitais e informações subordinam o espaço do Território, fixo e 

delimitado, aos emergentes fluxos econômicos des-territorializados. 

 Em todos estes espaços, uma grande questão para qualquer ser humano é a busca de uma 

identidade social que provê um sentido a sua existência. Nos três espaços citados, a identidade 

social era buscada através da relação direta com a natureza e a criação de vínculos com outros 

homens da tribo (Terra), com base no espaço territorial com a qual se mantinha uma relação 

(Território), ou com base na posição ocupada na cadeia de produção-consumo dos fluxos 

econômicos (Espaço da Mercadoria). Para Lévy (2003, p. 24), emerge na sociedade 

contemporânea, de forma subjacente à cibercultura e ao ciberespaço, um novo espaço 

antropológico, o Espaço do Saber. Neste espaço, o qual possui potencial para “subordinar” os 

três espaços anteriores, a busca da identidade social baseia-se nas capacidades que os seres 

humanos devem possuir para se inscreverem em coletivos inteligentes virtuais de produção de 

conhecimentos. 

Este novo Espaço do Saber é possibilitado na sociedade contemporânea devido a três 

aspectos: a velocidade com que os conhecimentos são criados e renovados, a capacidade dos 

sujeitos de se inscreverem como autores deste processo de criação de saberes, e as características 



das ferramentas de comunicação e informações modernas que permite a interconexão das 

pessoas para compartilharem projetos e interesses afins. 

 É com base neste contexto que Lévy propõe que as competências e os conhecimentos 

vivos dos seres humanos sejam reconhecidos na sociedade contemporânea marcada pela gênese 

do Espaço do Saber como fonte de geração de todas as outras riquezas, utilizando-se para esse 

objetivo das ferramentas comunicacionais hipermídia, enquanto infraestrutura tecnológica que 

visa “[...] fornecer aos grupos humanos instrumentos para reunir suas forças mentais a fim de 

constituir intelectuais ou ‘imaginantes’ coletivos”. (2003, p. 25). Assim, baseado na interconexão 

de diversas pessoas ao redor do mundo através do ciberespaço em processos de inteligência 

coletiva seria possível realizar o projeto de (re)construção do laço social entre os seres humanos, 

visando à busca das identidades e de pontos de referências de cada sujeito no Espaço do Saber. 

Nestes termos, segundo Lévy 

 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, que não 
seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre 
relações de poder, mas sobre a reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre 
o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre 
processos abertos de colaboração (1999, p. 130). 

  

 Com base nisso, Lévy conceitua inteligência coletiva como “[...] uma inteligência 

distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta 

em uma mobilização efetiva das competências”. (2003, p. 28, grifo do autor). A inteligência 

coletiva parte do princípio de que todo o conhecimento existente está contido na própria 

humanidade, pulsa em cada ser humano que possui um conjunto determinado de saberes, 

experiências e aprendizados. Assim, não existe nenhuma entidade, instituição ou pessoa que 

possa ser tomada como reservatório totalizador de conhecimentos, o qual transcenda o próprio 

saber vivo emanado dos seres humanos em suas relações com a realidade. É nestes termos que 

Lévy (2003, p. 29) propõe que a inteligência coletiva é distribuída por toda a parte, ou seja, em 

toda a humanidade, a partir de cada pessoa. Esta inteligência deve ser utilizada em um projeto 

efetivo que implique na sua valorização como força motriz capaz de colocar em prática 

processos que a ocupem para resolução dos diversos problemas da humanidade. 

 Valorizar incessantemente esta sinergia de competências e conhecimentos, procurando 

desenvolvê-la e aplicá-la nos mais diversos contextos, passa por reconhecer a inteligência 



coletiva como potencial fonte de controle dos processos econômicos, políticos, sociais, culturais 

e éticos. Para que isso seja possível, torna-se necessário a aplicação de novas ferramentas digitais 

de comunicação e informação capazes de fornecerem “[...] aos membros de uma comunidade os 

meios de coordenar suas interações no mesmo universo virtual de conhecimentos”. (Ibidem, p. 

29). Através do ciberespaço, e das tecnologias hipermidiais que se constituem como sua 

linguagem, permite-se atualmente que diversas pessoas situadas ao redor do mundo, com 

afinidades e interesses em comum, iniciem processos interativos de comunicação coordenados 

em tempo real no interior de coletivos inteligentes des-territorializados. Nestes termos, a 

inteligência coletiva vive uma relação de condicionamento mútuo com o ciberespaço e as 

tecnologias que o moldam: ao mesmo tempo em que esta forma de inteligência se torna possível 

em sua plenitude apenas no ciberespaço, são os movimentos sociais constantes de criação de 

coletivos inteligentes que acabam por “dar forma” a este mundo virtual de fluxos de informações 

e comunicações. 

 Por fim, é possível afirmar que a base e o objetivo desta inteligência coletiva “[...] são o 

reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de comunidades 

fetichizadas ou hipostasiadas”. (Ibidem, p. 29). Nestes termos, o ideal da inteligência coletiva 

não é fundir diversas inteligências individuais, mas fornecer um contexto onde cada participante 

de um coletivo inteligente possa estabelecer um processo de crescimento, de diferenciação e de 

retomada recíproca de suas singularidades, a fim de buscar a sua identidade como participante 

efetivo e valorizado na sociedade contemporânea e no Espaço do Saber. Logo, reconhecer que os 

diversos saberes que estão vivos dentro de cada ser humano constituem uma forma de 

conhecimento válida perante tantos outros saberes ditos oficiais, torna-se essencial para uma 

mobilização efetiva destas competências latentes. Todo este contexto aponta para a valorização e 

um respeito recíproco que cada integrante de um coletivo inteligente mantêm para consigo 

mesmo e para com os outros membros. Este fato se origina da constatação de que este “outro” é 

na verdade uma fonte inesgotável e em potencial para o aumento da capacidade dos participantes 

do coletivo como ser humano, sujeito de conhecimentos, membro ativo, insubstituível e, 

portanto, valorizado em um contexto de atuação e protagonismo através de processos 

essencialmente colaborativos. 

 No interior destas comunidades inteligentes des-territorializadas no ciberespaço não 

existe uma entidade maior reguladora dos objetivos e dos princípios mantidos pelos seus 



integrantes. Tudo passa pelas mãos dos próprios sujeitos que constituem estes coletivos e, como 

afirma Lévy, “[...] a comunidade assume como objetivo a negociação permanente da ordem 

estabelecida, de sua linguagem, do papel de cada um, o discernimento e a definição de seus 

objetos, a reinterpretação de sua memória”. (2003, p. 31). Com base em tudo que foi exposto, é 

possível verificar que os processos de criação de coletivos inteligentes nada mais são do que os 

movimentos sociais propulsores que dão origem a cibercultura e a criação do ciberespaço. Nestes 

termos Lévy (1999, p. 127) propõe que a cibercultura é definida e orientada por três princípios, 

ou “programas” que condicionam a criação e o crescimento do universo virtual de fluxos de 

informações e comunicações. São eles: a interconexão, as comunidades virtuais e a inteligência 

coletiva. 

 A interconexão ressalta o caráter de contato multidirecional que a cibercultura põe em 

prática na sociedade contemporânea marcada pela lógica das redes, de onde emerge cada vez 

mais “[...] uma civilização de telepresença generalizada” (Ibidem, p. 127), que conflui para a 

abolição das fronteiras de espaço e tempo entre os seres humanos, como bem indica Lemos 

(2003a) em sua 3º Lei da Cibercultura, da “Conexão Generalizada”. O segundo “programa” da 

cibercultura, as comunidades virtuais, aponta para a construção no ciberespaço de comunidades 

virtuais com base nas “[...] afinidades de interesse, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em 

um processo de cooperação ou de troca, tudo isso independente das proximidades geográficas e 

das filiações institucionais”. (Ibidem, p. 127). Baseando-se na interconexão generalizada 

presente na sociedade contemporânea, as comunidades virtuais reúnem em um espaço de 

encontro e de trocas agrupamentos de seres humanos que existiam apenas potencialmente antes 

do surgimento do ciberespaço, visto que não possuíam ferramentas técnicas adequadas para 

estabelecerem processos de comunicação que quebrassem com os constrangimentos do espaço-

tempo analógico. 

Por fim, tem-se aquele que parece ser o princípio-mor da cibercultura, a inteligência 

coletiva em si, que se baseia na interconexão generalizada e nas comunidades virtuais14 como 

aporte tecnológico no ciberespaço para a criação de coletivos inteligentes des-territorializados. 

Assim, chegar-se-ia segundo Lévy (1999, p. 131) ao melhor uso que poderia ser feito do 

                                                             
14

 O termo “comunidade virtual” foi pioneiramente definido por Howard Rheingold, que o define da seguinte 
forma: “[...] as comunidades virtuais são agregados sociais surgidos na Rede, quando os intervenientes de um 
debate o levam por diante em número e sentimento suficientes para formarem teias de relações pessoais no 
ciberespaço”. (RHEINGOLD, 1994, p. 18, tradução livre). 



ciberespaço: interligar as experiências, imaginações e conhecimentos de todos aqueles que estão 

conectados a este mundo virtual de fluxos de informações e comunicações. Através de processos 

de autoria colaborativa e de compartilhamento de saberes, seriam então criadas as condições sob 

as quais a humanidade encontraria efetivamente um meio para a construção de relações sociais e 

culturais em uma sociedade imbricada de forma intrínseca com a cibercultura, com a lógica das 

redes e os processos sociotécnicos hipertextuais. 

 

2.1.3.5 Tecnologias Digitais de Rede: a expressão tecnológica da cibercultura 

 

 Até o presente momento foi realizada uma retomada teórica acerca de pontos importantes 

para a compreensão do atual contexto da sociedade contemporânea no que tange as suas relações 

dialéticas com a tecnologia e a cultura, produzindo o fenômeno denominado de cibercultura, o 

qual passa pelo entendimento da lógica das redes e do hipertexto inerentes aos processos sócio-

técnicos, bem como dos movimentos sociais de inteligência coletiva que confluem para o 

surgimento do ciberespaço através da sua linguagem hipermidial. Vale ressaltar que a aplicação 

de um termo específico visando designar a classe de tecnologias que condicionam o surgimento 

da infraestrutura social contemporânea em rede já fora usado neste estudo, sendo chamado 

especificamente de Tecnologias Digitais de Rede (TDRs). Porém, ainda se faz necessário 

esclarecer brevemente qual a natureza destas tecnologias, o porquê do uso dos termos que 

caracterizam esta acepção, bem como a sua imbricação com todo o contexto de estudo realizado 

neste capítulo. 

 Inicialmente, é importante verificar que os termos comumente utilizados para denominar 

as tecnologias surgidas da imbricação da Informática com o ramo das Telecomunicações, tais 

como "Tecnologias da Informação e Comunicação" (TIC) e "Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação" (NTIC), serão substituídos pela terminologia aqui sintetizada na sigla TDRs. 

Apoiando-se nas observações efetuadas por Teixeira (2005, p. 32), justifica-se esta opção pelo 

fato de que, embora a terminologia TIC/NTIC compreenda o uso dos termos de comunicação 

conjuntamente com o de informação, a sua utilização tem sido frequentemente banalizada15 e 

                                                             
15 Este fato pode ser empiricamente verificado: efetuando uma pesquisa no site de busca Google no dia 07/08/12, 

pelo termo “Tecnologia da Informação e Comunicação”, encontrou-se aproximadamente 5.370.000 resultados 
que relatam o uso deste termo em alguma página Web. Muitos destes resultados, se pesquisados a fundo, 



aplicada de maneira maciça para designar tão somente a captação, transmissão e distribuição de 

informações. Assim, a dimensão de comunicação no sentido de troca e coparticipação, de 

processos interativos e colaborativos, como resultado da aplicação da lógica das redes e do 

hipertexto a estas tecnologias, ficaria em um segundo plano e, na verdade, acabaria por denotar 

que as TIC/NTIC operam através de uma dinâmica visando à distribuição e reprodução de 

informações. 

É neste contexto que se pretende conceituar a acepção “Tecnologias Digitais de Rede”, 

com vistas a demarcar claramente as características que fazem com que estas tecnologias se 

apropriem de um paradigma de comunicação inerente à lógica das redes, bem como do caráter da 

digitalização da informação como base técnica que permite a criação do espaço de fluxos virtuais 

de informação e comunicação, o ciberespaço, quando imbricado com a infraestrutura de redes de 

computadores que se comunicam entre si. (LÉVY, 1999, p. 31-75). 

 Assim, apropriando-se inicialmente do conceito de “Tecnologias de Rede” proposto por 

Teixeira (2005, p. 22), e adicionando à terminologia o caráter digital que estas tecnologias 

possuem, as Tecnologias Digitais de Rede podem ser compreendidas, em um sentido amplo, 

como os ambientes hipermidiais de comunicação interativa, multidirecional e reticular que 

surgem com o advento do ciberespaço, e que permitem o estabelecimento de processos de 

autoria colaborativa e protagonismo de cada nó pertencente a uma determinada rede, 

engendrando, portanto, a inteligência coletiva que sintetiza a ideia do movimento social de 

apropriação crítica e criativa destas tecnologias na cibercultura. No que tange a um sentido 

estrito, cada termo da terminologia pode ser explicado da seguinte maneira: 

 

a. Tecnologias: compreendidas no sentido em que Lévy (1993) propõe, ou seja, um 

conjunto de artefatos que são produzidos historicamente e culturalmente pelos seres 

humanos, que ajudam a caracterizar a natureza humana de forma que sua apropriação 

altera as possibilidades de comunicação e, consequentemente, as capacidades cognitivas 

de atuação do homem no mundo; 

                                                                                                                                                                                                    

mostraram um campo semântico extremamente amplo para este termo, visando designar as tecnologias que unem 
a informática e as telecomunicações. 



b. Digitais: que tem em sua gênese o princípio da digitalização da informação, que 

possibilita a troca de dados entre computadores ligados em rede, confluindo tecnicamente 

para o surgimento do ciberespaço; 

c. de Rede: ou seja, que se apropriam de todo o potencial da lógica das redes e das 

características do hipertexto/hipermídia para o estabelecimento de processos de 

comunicação essencialmente interativos, de retomada da criatividade e do protagonismo, 

tornando possível a liberação dos polos de emissão anteriormente aprisionados nos ciclos 

de recepção passiva de informações dos mass media. 

 

 Portanto, é com base neste conceito de TDRs que se torna possível compreender a 

explosão contemporânea de pontos de troca de informações e de possibilidades para a efetivação 

de processos comunicativos multidirecionais e interativos. Este contexto fica explícito através 

dos movimentos de criação e apropriação social de TDRs como o e-mail, chat, fórum, grupo e 

lista de discussão, ambientes de escrita-leitura coletiva (Wikipédia16, Google Docs17), programas 

de comunicação instantânea (MSN Messenger, Kopete, aMSN, Skype18), Blogs (Blogger19, 

WordPress20, Tumblr21), sites de social bookmarks (Delicious22, StumbleUpon23), MicroBlogs 

(Twitter24) e Fotologs25, ambientes virtuais tridimensionais que permitem o estabelecimento de 

redes sociais (Second Life26), sites de redes sociais e de criação de comunidades virtuais 

(Orkut27, Facebook28, MySpace29), sites de compartilhamento de vídeos (Youtube30, Vimeo31), 

site de publicações sociais (Reddit32, Digg33), entre tantos outros que surgem constantemente. 

                                                             
16  http://pt.wikipedia.org  
17  http://docs.google.com  
18  http://www.skype.com  
19  http://www.blogger.com  
20  http://pt-br.wordpress.com  
21  http://www.tumblr.com  
22  http://www.delicious.com  
23  http://www.stumbleupon.com  
24  http://twitter.com  
25  http://www.fotolog.com.br  
26  http://secondlife.com  
27  http://www.orkut.com  
28  http://www.facebook.com  
29  http://www.myspace.com  
30  http://www.youtube.com  



 Nestes termos, as TDRs podem se tornar verdadeiras potencializadoras de processos de 

autoria colaborativa, de partilha de informações e conhecimentos, de aprendizagem baseada no 

estabelecimento de interações sociais que confluem para o surgimento da inteligência coletiva 

descrita por Lévy (2003). Processos, enfim, de ativação da criatividade e do protagonismo de 

sujeitos-autores operando em comunidades virtuais des-territorializadas, que se desenvolvem e 

se expandem segundo a lógica reticular do ciberespaço.  

Partindo de todas as considerações efetuadas sobre o contexto sociocultural e tecnológico 

contemporâneo, algumas questões pontuais surgem no contexto de estudo das novas formas de 

comunicação que emergem na cibercultura - da qual a TV Digital torna-se, também, um artefato 

potencializador -, baseadas no contraste qualitativo que se estabelece com relação aos conceitos e 

categorias de análise advindos das Teorias de Comunicação de Massa. Assim, o próximo passo 

destas reflexões deve ser pautado pela seguinte questão: é possível compreender a “Era” dos 

Computadores (e, consequentemente, a TV Digital), no que tange aos seus ditames técnico-

comunicacionais e de relação com a sociedade e a cultura, a partir das teorias dos mass media? 

  

2.1.4 Insuficiências das Teorias da Comunicação de Massa para a compreensão dos 
aspectos comunicacionais da “Era” dos Computadores 
 

 Partindo da ideia de refletir a hipótese que, julga-se, o próprio título do presente subitem 

evidencia quanto ao seu conteúdo e propósito - ou seja, a de que os conceitos e categorias 

advindos das Teorias de Comunicação de Massa são insuficientes para apreender as formas 

comunicacionais emanadas da “Era” dos Computadores -, inicialmente algumas considerações 

serão desveladas para esclarecer o contexto teórico que embasa tais análises. Estas considerações 

resumem-se, mais efetivamente, em duas considerações preliminares.  

Em primeiro lugar, é extremamente necessário pontuar que as Teorias de Comunicação 

de Massa apresentadas, ou seja, a Hipodérmica e da Persuasão, de forma alguma esgotam todos 

os estudos efetivados acerca dos mass media. Ao contrário disso, as duas teorias apresentadas 

são as primeiras contribuições no sentido de se analisar o objeto de estudo comunicação de 

                                                                                                                                                                                                    
31  http://vimeo.com  
32  http://pt.reddit.com  
33

  http://digg.com  



massa, processo que se torna cada vez mais presente a partir das primeiras décadas do século 

XX. Assim, poder-se-ia citar diversas correntes teóricas que, no contexto de reflexões sobre a 

comunicação de massa, focaram suas análises em aspectos pontuais deste objeto de estudo, ou 

seja, em partes específicas que envolvem o processo de comunicação de massa, derivando deste 

conjunto de ações conclusões muitas vezes distintas entre si. (WOLF, 2009, p. 22; LIMA, 2004, 

p. 22-23; TRIVINHO, 1996, p. 75). É possível recobrar, por exemplo, os importantes estudos da 

Teoria Crítica representada principalmente nas figuras dos filósofos Theodor Adorno, Max 

Horkheimer e Herbert Marcuse, os quais buscaram compreender como a lógica de produção da 

sociedade capitalista operava em conjunto com os mass media uma transformação nos objetos 

culturais, a fim de torná-los meros produtos ideológicos de reprodução das condições históricas 

infraestruturais sob as quais se assenta tal sociedade34.  

Ou seja, no exemplo da Teoria Crítica, a preocupação teórica no contexto da pesquisa em 

comunicação volta-se antes de tudo para a lógica da produção cultural inserida na análise da 

sociedade capitalista como um todo. Nestes termos, é possível identificar claramente os objetivos 

diferenciados que tal construção teórica possui se comparada as Teorias Hipodérmicas e da 

Persuasão, as quais visavam entender quais são e como atuam os efeitos de curto e médio prazo 

em um processo de comunicação de massa. (LIMA, 2004, p. 36-37). Porém, levando em conta 

um contexto mais amplo de análises, ainda estão sendo constituídos em ambos os casos reflexões 

sobre o processo de comunicação de massa, ou seja, um tipo de comunicação que se encaixa nos 

termos propostos por Thompson (1998, p. 77-80) de quase-interação mediada, fundamentada na 

unidirecionalidade e na utilização de elementos tecnológicos mediadores no processo 

comunicativo. 

Um segundo ponto a ser destacado parte das análises efetivadas sobre o contexto 

sociocultural contemporâneo, intrinsecamente imbricado com a ideia da cibercultura e do 

ciberespaço enquanto universo virtual de comunicação interativa. Através do que fora relatado 

sobre a cibercultura, julga-se possível destacar que um fator essencial de compreensão da 

sociedade contemporânea, é como são engendradas as mais diferentes possibilidades de 

efetivação de processos comunicativos. Assim, baseada na lógica das redes e nas possibilidades 

interativas do ciberespaço e da sua linguagem hipermidial, as Tecnologias Digitais de Rede se 

                                                             
34  Ver mais sobre a Teoria Crítica no contexto dos debates sobre a Comunicação de Massa em: Wolf (2009, p. 82-

100).  



apropriam do suporte físico das redes de computadores no sentido de permitir formas de 

interação social mediada até então inéditas na história. Portanto, são fenômenos socioculturais 

derivados do advento da “Era” dos Computadores, os quais nascem das diversas possibilidades 

de construção de processos comunicativos qualitativamente diferentes dos que eram permitidos 

pelos mass media. 

Com base nestas colocações iniciais, torna-se possível focar a análise para as questões de 

como e porque as Teorias de Comunicação de Massa em geral não conseguem dar conta deste 

ponto em específico, tal seja: os processos de comunicação contemporâneos ligados a “Era” dos 

Computadores. Julga-se que este fato se deve em grande parte pela “herança” advinda das 

primeiras construções teóricas sobre o processo comunicativo engendradas pela Teoria 

Hipodérmica e a Teoria da Persuasão, ou seja, a compreensão ligada principalmente aos modelos 

comunicativos mecanicistas derivados da psicologia behaviorista e das propostas efetivadas por 

Lasswell. Por mais que a maior parte dos conceitos de tais teorias já foram superados em seu uso 

potencial para a compreensão dos fenômenos comunicativos de massa, é possível afirmar que 

embasada nas reflexões das hipóteses Hipodérmica e da Persuasão operou-se na pesquisa da 

comunicação de massa a constituição de uma teoria especificamente voltada em seus objetivos 

para a análise sistêmica dos elementos que compõem a comunicação via mass media, e que vem 

ainda influenciando sobremaneira as compreensões sobre os fenômenos comunicacionais na 

sociedade contemporânea.  

Tal construção conceitual é conhecida como “Teoria da Informação”, e possui nos 

matemáticos e engenheiros elétricos Claude Shannon e Warren Weaver seus principais autores. 

Resumidamente, tal teoria assenta-se em uma compreensão da palavra comunicação enquanto 

"transmissão de mensagens", buscando compreender a partir disto qual a forma mais eficiente de 

enviar um conjunto de informações determinadas a partir de um ponto de emissão para outros de 

recepção. (WOLF, 2009, p. 112-113). 

A partir destas ideias de base, Shannon e Weaver construíram uma série de conceitos que 

visam esquematizar de forma sistêmica os diversos componentes que participam de um processo 

de comunicação entendido enquanto transmissão de mensagens (informações). Surgem, assim, as 

acepções de fonte de informação, enquanto emissor que produz uma mensagem codificada em 

um sinal através de um aparelho transmissor; a de destinatário, que por meio de um aparelho 

receptor capta o sinal emitido e o converte em mensagem a ser então utilizada; e o de canal, meio 



pelo qual o sinal viaja e onde este, por sua vez, pode ser perturbado por um ruído que o deturpa, 

comprometendo a transmissão e recepção da mensagem. Tal esquema, como bem pontua Wolf 

foi utilizado por diversos estudos da comunicação, grande parte por causa da sua funcionalidade, 

maleabilidade e aplicabilidade a fenômenos comunicativos muito heterogêneos. (WOLF, 2009, 

p. 114).  

Ainda, é possível afirmar que tal teoria perdurou e firmou-se como paradigma de análise 

do processo comunicativo para Teorias de Comunicação de Massa distintas entre si, seja pelo 

fato de aplicar-se bem a uma determinada construção teórica, seja porque a compreensão do 

processo comunicativo em si não se constitui como questão de pesquisa de extrema relevância no 

contexto das reflexões sobre os mass media. (WOLF, 2009, p. 120-121). Assim, a Teoria da 

Informação foi “apropriada ativamente” pelas pesquisas de tipo administrativas, como as 

efetivadas pelas hipóteses Hipodérmicas e da Persuasão e suas sucessoras, devido ao fato de que 

a mesma provê uma explicação do processo comunicativo que se adapta bem a compreensão 

linear e mecânica originalmente embasada em uma teoria da ação de caráter behaviorista. Por 

outro lado, nas reflexões filosóficas e sociológicas da Teoria Crítica, por não ser considerada 

como aspecto central a análise do processo comunicativo se comparada aos estudos da 

comunicação de massa em um âmbito mais amplo de relações com as estruturas da sociedade 

capitalista, tal construção teórica foi sendo “apropriada passivamente” como possível lógica de 

compreensão dos processos comunicativos. (Ibidem, p. 99). 

O conjunto destes fatores levados em consideração fez com que a Teoria da Informação 

conquistasse elevada abrangência dentro das pesquisas da comunicação de massa, enquanto 

modelo representativo dos processos engendrados em tal forma de comunicação. Porém, como 

bem ressalta Wolf (2009, p. 118), diversos autores colocaram as insuficiências das 

sistematizações de tal teoria para uma compreensão global do processo de comunicação humana. 

Principalmente a partir dos estudos sobre Semiótica de Umberto Eco e Paolo Fabbri, que 

desenvolveram os modelos de Teoria de Comunicação de Massa semiótico-informacional e 

semiótico-textual, problemas como o da significação que as mensagens possuem e como as 

mesmas são apropriadas pelos receptores começaram a habitar o contexto das pesquisas do 

processo comunicativo de massa. 

Atualmente, com o surgimento do ciberespaço e das formas de comunicação interativas 

engendradas pela linguagem hipermídia, autores como Trivinho (1996, p. 75) julgam ser possível 



afirmar que tal modelo de processo comunicativo engendrado pela Teoria da Informação e, em 

um âmbito mais geral, todas as compreensões do processo comunicativo que perpassam aos 

estudos das Teorias da Comunicação de Massa, encontram-se defasadas e são completamente 

insuficientes e impotentes para apreender os fenômenos comunicativos característicos da 

cibercultura. Tal fato se deve tendo em vista que, no contexto comunicacional do ciberespaço, 

todas as categorias que distinguem os elementos do processo comunicativo no âmbito das 

Teorias de Comunicação de Massa, tais como emissor, receptor, destinatário, canal, ruído, fonte, 

codificação, contexto, etc., “[...] perdem o seu caráter distinto, ora porque se imbricam, se 

sobrepõem ou se mesclam uma às outras, ora porque se ofuscam mutuamente, se auto-anulam e 

se desfiguram [...]”. (TRIVINHO, 1996, p. 75). 

Partindo desta ideia, Trivinho irá levantar três processos/características centrais que 

definem esta “crise” dos modelos teóricos de massa quando aplicados ao ambiente do 

ciberespaço. Ainda, frisa o autor que tais categorias de análise são variáveis em sua importância 

para a definição desta crise. Assim, inicialmente tem-se a questão da hibridação entre emissor e 

receptor, ou fonte e destinatário, quando inseridos em um processo comunicativo interativo. Tal 

observação pode ser embasada nas análises de Silva (2002), onde a hibridação figura em 

conjunto com a bidirecionalidade como uma dos binômios que definem o conceito de 

interatividade. Assim, hibridação refere-se, essencialmente, ao processo de imbricação dos 

papéis de emissor e receptor no processo comunicativo, ou seja, caracteriza na verdade como 

uma mudança de centro constante entre quem produz e quem recebe a mensagem. Para Trivinho 

(1996, p. 75), tal aspecto pode ser levado em consideração nas reflexões sobre as formas 

comunicativas surgidas no ciberespaço, visto que se comparada, por exemplo, com as 

comunicações de massa, a comunicação interativa apresenta uma diferença qualitativa quanto às 

possibilidades de alternância entre os papéis de quem tem a posse da fala e de quem deve 

escutar. Porém, tanto a comunicação de nível interpessoal, quanto às comunicações de massa 

(mesmo que de maneira precária), podem ser capazes de engendrar processos de hibridação entre 

emissores e receptores e, assim, este ponto não possuiria uma diferença substancial capaz de 

colocar em voga, por exemplo, toda a Teoria de Comunicação de Massa. 

O segundo ponto levantado por Trivinho pode ser derivado do que Lemos (2003a) 

caracteriza como sendo a 2ª Lei da Cibercultura, ou seja, a lei da liberação dos polos de emissão. 

Assim, tem-se no contexto sociocultural contemporâneo “[...] uma frenética e irrefreável 



multiplicação das fontes e canais e uma excessiva produção de signos-mensagens e produtos em 

circulação na info-rede”. (TRIVINHO, 1996, p. 76). O autor pontua ainda que tal característica 

da comunicação interativa possui implicações para a desestabilização das Teorias da 

Comunicação de forma mais acentuada que a questão da hibridação emissor-receptor. É possível 

realmente afirmar que a emergência dos sujeitos na sociedade contemporânea como 

protagonistas e potenciais emissores de sentidos sobre os produtos culturais, utilizando-se para 

isso das Tecnologias Digitais de Rede, torna-se um dos fatores diferenciadores das formas de 

comunicação interativa em comparação com as comunicações de massa. Esta diferenciação 

acentua-se qualitativamente, ainda, se for levado em consideração que na comunicação de massa 

também se tem uma grande circulação de mensagens por meio de diversos canais, porém, 

quando se opera a comunicação interativa, a proliferação das mensagens se dá em união com a 

multiplicidade de polos emissores, ou seja, não se baseia na característica unidirecional e 

centralizadora advinda dos mass media.   

Nestes termos, justamente a capacidade de intervir e participar ativamente no processo 

comunicativo caracteriza para Trivinho (1996, p. 76-77) o aspecto central de desestabilização 

dos fundamentos epistemológicos das Teorias de Comunicação de Massa, e aqui seria possível 

acentuar de forma específica a “implosão” das construções teóricas sobre a comunicação de 

massa. Partindo do conceito de “usuários teleinteragentes”, surgidos do contexto de destruição 

mútua das figuras do emissor e receptor na experiência do ciberespaço, o autor traça a 

característica essencial subjacente às formas de comunicação interativa operadas por tal sujeito, 

tal seja: a participação-intervenção. Este ponto teórico, ressaltado também nas construções de 

Silva (2002) sobre os binômios da interatividade, apresenta-se caracterizado no contexto dos 

processos comunicativos ciberespaciais de tal forma e em níveis potenciais de interação que 

jamais poderiam ser experimentados na comunicação de massa. Tais considerações podem ser 

corroboradas nas análises efetivadas por Trivinho: 

 

À diferença do simples ato de ligar a TV ou rádio e sintonizar a emissora para receber 
seus conteúdos, o usuário do cyberspace, após acessar o endereço eletrônico desejado, 
precisa absorver-se num processo contínuo de intervenção na virtualidade da info-rede 
e na hipertextualidade dos cyberspatial products para reativar em e extrair de ambas 
aquilo que elas podem oferecer. Ele está, portanto, sujeito a uma espécie de lei da 
busca compulsória. Os conteúdos dos infoprodutos (equivalente à mensagem, na 
epistemologia comunicacional) não vêm até ele; é ele que, sedentário-nômade, através 
do veículo, a todo momento, vai. Nem mesmo com a prática do zapping, o contexto de 



recepção dos media eletrônicos convencionais permite uma experiência dessa natureza 
(1996, p. 76). 

 

 Assim, no seio das comunicações interativas no ciberespaço, o usuário teleinteragente se 

caracteriza essencialmente pelas possibilidades de participação e intervenção passíveis de serem 

operadas sobre o objeto-alvo da comunicação, ou seja, uma malha hipermídia potencial que o 

convida e, de certa forma, exige o seu protagonismo e a sua ação como pré-suposto para que o 

processo comunicativo se efetive. Tal condição de usuário teleinteragente, além de reescalonar 

os conceitos de emissor e receptor para um novo patamar, permite produzir inferências sobre 

outros elementos caracterizadores do processo comunicativo, e que eram destacados de maneira 

estanque e mecânica pelo modelo da Teoria da Informação. Neste contexto, Trivinho aponta, por 

exemplo, a metamorfose do conceito de mensagem, que de produto simbólico-cultural específico 

e imutável passa a ser considerado no âmbito do ciberespaço como “[...] a experiência concreta 

que se elabora no processo de interatividade personalizada com o infoendereço acessado”. (1996, 

p. 77). Ou seja, a mensagem não é necessariamente um infoproduto estagnado no tempo 

caracterizado pelos diversos nós que formam uma malha hipermídia; ela é, antes de qualquer 

coisa, o próprio processo de construção constante do infoproduto na medida em que o usuário 

teleinteragente, atuando sozinho ou não, participa ativamente nas ações que o configuram. 

 Essencialmente, a modificação qualitativa destes três elementos do processo 

comunicativo, tais sejam, emissor (fonte), receptor (destinatário) e mensagem (produto), por 

meio dos processos originais de comunicação que se desenvolvem no ciberespaço, colocaria para 

Trivinho (1996) um conjunto de “empecilhos epistemológicos” potencialmente insuperáveis 

quando analisados pelos conceitos e categorias das Teorias de Comunicação de Massa. Assim, é 

possível por meio das análises produzidas até então efetivar um processo de síntese que 

caracteriza os diferentes aspectos socioculturais e comunicacionais emanados, por um lado, de 

uma “Era” da Comunicação de Massa e, de outro, de uma “Era” dos Computadores. Ou, ainda, 

de uma era onde os processos comunicativos são essencialmente unidirecionais e voltados a um 

conjunto de audiência passiva, e por outro lado uma era onde os processos comunicativos 

essencialmente interativos e dialógicos pressupõem a bidirecionalidade (ou, ainda, a 

multidirecionalidade) e a participação-intervenção de usuários teleinteragentes. 

 

 



Quadro 6 - Diferentes aspectos socioculturais e comunicacionais caracterizadores da “Era” da 
Comunicação de Massa e da “Era” dos Computadores 

 “Era” da Comunicação de Massa “Era” dos Computadores 

Aspectos socioculturais   

a) Paradigma de sociedade Sociedade de Massa Sociedade em Rede 

b) Paradigma cultural Cultura de Massa Cibercultura 

c) Figura representacional dos 
elementos constituintes da sociedade 

Pontos atomizados e incomunicáveis Redes 

d) Modelos teóricos da comunicação Teoria Hipodérmica / Teoria da 
Persuasão / Teoria da Informação 

Teoria Dialógica dos Meios de 
Comunicação 

e) Sentido teleológico Elucidar leis para prever o 
comportamento 

Inteligência Coletiva 

Aspectos comunicacionais   

a) Dinâmica comunicacional Massiva / Unidirecional / Linear Interativa / Bidirecional / 
Hipermidial 

b) Elementos centrais do processo Emissor / Receptor/ Mensagem Usuário Teleinteragente / Hipermídia 
permanentemente construída 

c) Processo engendrado Transmissão / Extensão Comunicação / Diálogo 

 

Assim, e partindo da hipótese da insuficiência das Teorias de Comunicação de Massa 

para as análises dos fenômenos comunicacionais emanados da “Era” dos Computadores, era na 

qual a TV Digital insere-se como novo meio de comunicação com “potenciais interativos”, julga-

se necessário ainda desenvolver algumas reflexões acerca do conceito de comunicação. 

Aprofundando os estudos acerca dos significados potenciais que a acepção “comunicação” 

possui, tornar-se-á possível distinguir em que termos este conceito deve ser tratado para dar 

conta das dinâmicas dos processos sociais e culturais da “Era” dos Computadores. Ainda, por 

meio destas reflexões pretende-se aproximar os campos de significação do conceito de 

comunicação com o de interatividade, o qual se julga previamente possuírem inter-relações 

genéticas que ajudam a entender os processos comunicativos no ciberespaço.  

Conclui-se, por fim, que o objetivo principal da discussão deste conceito é o de 

desenvolver algumas considerações introdutórias acerca da possibilidade de uma Teoria 

Dialógica dos Meios de Comunicação, que aplique-se aos processos comunicativos mediados por 

artefatos que se imbuem das Tecnologias Digitais de Rede como ambiente de interatividade. Tal 

análise teórica parte das considerações levantadas por Lima (2004, p. 49) acerca da possibilidade 

de apropriação do conceito de comunicação dialógica proposto por Paulo Freire, educador 

brasileiro, para a compreensão da emergência de novos meios de comunicação ligados à “Era” 



dos Computadores. Assim, julga-se que por meio do entendimento freireano de comunicação 

dialógica torna-se possível tecer considerações teóricas que embasem praticamente os processos 

comunicativos interativos contemporâneos nascidos da cibercultura. Antes disso, porém, serão 

realizados alguns delineamentos básicos acerca dos aspectos tecnológicos e sobre a linguagem da 

TV Digital, buscando embasar as posteriores discussões sobre a questão comunicacional presente 

no estudo desta artefato. 
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2.2 A TV Digital enquanto artefato mediador da comunicação: algumas 
considerações acerca dos seus aspectos tecnológicos 
 

Felipe Sachetti 

Vitor Malaggi 

 

 Uma nova visão da televisão vem sendo criada com a implantação da TV Digital. 

Diferente do modelo analógico, onde era tida como meio de informação e entretenimento 

baseado em processos exclusivamente unidirecionais, a TV Digital configura-se como artefato 

comunicativo que, além de proporcionar diversão, possibilitará a interatividade dos usuários 

através da interconexão destes via ciberespaço35. Neste capítulo, tem-se como objetivo principal 

discutir algumas implicações tecnológicas da passagem da TV Analógica para o modelo digital, 

verificando questões históricas relacionadas a evolução da televisão, bem como as características 

e potencialidades centrais deste novo artefato e, especificamente, do sistema televiso digital 

adotado no Brasil. 

 Inicialmente, poder-se-ia destacar, com base em Régis e Fechini (2005, p. 4), que os 

estudos para a construção de uma nova classe de televisões de alta definição foram iniciados por 

volta de 1980 no Japão, porém foram os norte-americanos e europeus que saíram na frente na 

implementação e disponibilização do sinal televisivo digital a população, a partir de 1995 e 1998, 

respectivamente. Já o Japão, pioneiro nas pesquisas para a construção de um sistema analógica 

                                                             
35  Compreende-se por ciberespaço “[...] todo e qualquer espaço informacional multidimensional que, dependente 

da interação do usuário, permite a este o acesso, a manipulação, a transformação e o intercâmbio de seus fluxos 
codificados de informação. Assim sendo, o ciberespaço é o espaço que se abre quando o usuário conecta-se com 
a rede. (SANTAELLA, 2004, p. 45). Para uma discussão mais detalhada acerca do ciberespaço, ver capítulo 2, 
subitem 2.1.3.3.  



de transmissões televisivas em alta definição, somente “migrou” para a concepção digital de TV 

a partir de 2000. A tecnologia da TV Digital consiste em transmitir uma grande quantidade de 

informações, sejam elas em formato de áudio, vídeo ou até mesmo dados, através de um canal de 

comunicação que pode ser o mesmo utilizado pelo sistema analógico, entretanto com algumas 

alterações nos transmissores e receptores. Tal tecnologia traz como principais ganhos a melhora 

na qualidade de áudio e vídeo, uma maior mobilidade de recepção, a possibilidade de 

disponibilização de novos serviços e a interatividade dos usuários com o sistema. Porém, todas 

essas possibilidades têm sua gênese no que se conhece por TV Analógica, ou seja, a transmissão 

e recepção por meio de ondas eletromagnéticas de sinais televisivos contínuos análogos as 

imagens e sons captadas pelas câmeras e microfones. Nesse sentido, faz-se necessário 

inicialmente realizar uma breve incursão na história da criação da televisão. 

 Segundo Nince (1991, p. 1), o início das transmissões experimentais televisivas foi 

realizado em meados da década de 1920. Testes realizados na Inglaterra, Japão e EUA em 1926, 

deram início às transmissões de sons e imagens. Em 1926, John Mogie Baird, na Inglaterra, 

realizou a primeira apresentação pública de televisão, utilizando um tipo de varredura mecânica. 

Com a conclusão de uma nova invenção, o iconoscópio, um tubo captador de imagens criado 

pelo engenheiro Vladimir Zworykin em 1931, nos EUA, foi possível a criação da primeira 

televisão de boa sensibilidade e totalmente eletrônica. Na busca pelo respaldo de pioneiros na 

transmissão de imagens, em 1935, os alemães inauguravam, em Berlim, um serviço que 

transmitia durante duas horas diárias uma programação baseada em filmes. No ano seguinte, 

imagens dos Jogos Olímpicos de Berlin foram transmitidas através deste serviço. 

Nesta época, poucas pessoas tinham acesso às transmissões, a qual era em preto e branco. 

O tamanho das telas dos televisores não ultrapassava cinco polegadas e devido à baixa resolução, 

aproximadamente 180 linhas, não era fácil assistir algo com qualidade e nitidez. Os anos 

seguintes foram usados para o aprimoramento, aumento do tamanho da tela, melhorias na 

resolução, passando das meras 180 para até 405 linhas, além do surgimento de uma das 

principais emissoras, a BBC (British Broadcasting Corporation) de Londres, que em novembro 

de 1936, iniciou as transmissões públicas. No final dos anos 40, a televisão começou a ganhar o 

mundo “[...] em diversos padrões, atendendo a questões técnicas, econômicas e políticas de cada 

país”. (NINCE, 1991, p. 2). Foi nesta época, por volta de 1950, que com a ajuda do empresário 

Assis Chateaubriand, a televisão chegava ao Brasil. No mesmo ano, era criada a TV Difusora de 



São Paulo, que mais tarde viria a se chamar TV Tupi de São Paulo. No ano seguinte, tinha início 

as transmissões da TV Tupi do Rio de Janeiro. Em 1956 já podia ser percebido um grande 

crescimento, observando a impressionante quantidade de 1,5 milhões de aparelhos (CAMARGO, 

2009). Porém, mesmo com a grande quantidade de aparelhos, foi somente nos anos 60 que a 

televisão, com o advento do videoteipe, começou a ganhar o país. Assim, era possível a criação 

de estações de reprodução de baixo custo, que eram alimentadas com as programações gravadas 

nas emissoras do centro do país. 

Com a criação do padrão de sistema televisivo analógico NTSC (National Television 

System Committee), através da junção do comitê dos especialistas homônimos com as emissoras 

e os fabricantes de TVs dos EUA, foram possíveis as primeiras transmissões de televisão com 

imagens coloridas, por volta de 1960. O NTSC permitia a exibição de imagens coloridas através 

de uma resolução de 525 X 330 linhas, frequência de troca de quadros na imagem de 59,94/seg, 

devido aos 60 Hz (ciclos/seg) utilizados na corrente elétrica nos EUA , relação de aspecto de 4:3 

e exibição de imagens por varredura entrelaçada – gerando um frame rate de 29,97 quadros por 

segundo. Desde a sua construção, o NTSC recebeu muitas críticas devido à inconsistência das 

cores, sendo possível verificar falhas como o enfraquecimento em determinados pontos da tela, 

mistura com partes de outra cor e supersaturação de determinadas cores - principalmente o 

vermelho.  

No final dos anos de 1960, era criado na Alemanha o padrão de televisão analógica PAL 

(Phase Alternating Line), apresentando algumas diferenças na quantidade de quadros por 

segundo, com uma frequência de troca de quadros na imagem de 50/seg, devido aos 50 Hz 

(ciclos/seg) do sistema elétrico alemão, e frame rate de 25 quadros por segundo. A quantidade de 

linhas na tela também foi alterado, sendo a resolução do sistema PAL baseada em 625 X 525 

numa relação de aspecto 4:3. Porém, e principalmente, o PAL conseguia uma melhor qualidade 

nas imagens coloridas, devido a inversão fase do sinal de cor para linhas alternadas na tela. Com 

uma melhor nitidez e precisão na reprodução de imagens coloridas, o sistema PAL foi adotado 

em diversos países do mundo. Depois da imagem colorida, a televisão foi sendo aprimorada. 

Som de melhor qualidade, imagem com melhor resolução e nitidez, telas cada vez maiores, 

inovações tecnológicas como o LCD e Plasma até a visualização em três dimensões das imagens. 

As primeiras programações eram baseadas em filmes e eram disponibilizadas durante um 

horário pré-estabelecido. Igualmente às programações eram as emissoras, em quantidade 



reduzida e com poucos recursos e profissionais. Posteriormente as emissoras buscaram explorar 

a televisão como meio de entretenimento e informação, disponibilizando programações baseada 

em programas de auditório, programas humorísticos e jornalísticos, os quais tinham grande 

aceitação popular. Entre as décadas de 80 e 90, pode ser percebido um grande crescimento no 

número de emissoras. Com a quantidade de emissoras crescendo a programação começou a se 

diversificar. Atualmente, pode ser percebido, tanto na TV aberta quanto na por assinatura, um 

crescimento na variedade de canais disponibilizados. O usuário tem acesso a qualquer tipo de 

programação, seja ela voltada ao esporte, cultura, lazer ou educação. Porém, mesmo existindo 

canais voltados a cultura e educação, a maioria deles, disponibiliza a população, uma 

programação voltada ao entretenimento. 

 A televisão mostrou-se desde sua criação não somente como um mero aparelho 

eletrônico, mas sim um provedor de conteúdo, pois se percebe a cada ano que passa as inovações 

em torno dela. Sejam elas inovações tecnologias que venham a melhorar a qualidade das 

imagens ou novos conteúdos, voltados à educação, entretenimento e a difusão da cultura. 

 

2.2.1 Sistemas de Televisão Digital: conceitos, características e exemplos 

 

 No que se referem aos sistemas digitais de televisão, estes tiverem seus estudos iniciados 

por volta de 1980. Separadamente, os três principais centros tecnológicos – Japão, Europa e 

Estados Unidos –, trabalhavam na busca pela criação de um sistema que viesse a melhorar a 

qualidade do som e imagem transmitidos aos televisores. Inicialmente, é necessário pontuar que 

a passagem dos sinais analógicos de áudio e vídeo para o digital ocorre através da conversão 

destes sinais para um conjunto de dígitos binários que representa toda a gama de dados contida 

anteriormente em ondas analógicas. A Figura 3 exemplifica o processo de digitalização do sinal 

analógico em um sistema televisivo, o que envolve os processo de amostragem (captura 

periódica dos valores associados ao sinal analógico) e a quantização (representação de cada um 

desses valores a partir de um número fixo de bits – a unidade mínima de informação digital): 

 



 

Figura 3 – Digitalização do sinal analógico 

Fonte: Montez e Becker (2004, p. 15) 

 

 Para entender melhor a estrutura de um sistema de Televisão Digital, faz-se necessário 

anteriormente a apreensão de um conjunto de conceitos nucleares e correlatos a essa tecnologia, 

como bem ressalta Montez e Becker (2005). Assim, inicialmente tem-se o canal, ou o espaço 

destinado à transmissão de um sinal de TV. Este pode ser disponibilizado de diversas formas, ou 

seja, via satélite, cabo ou através da radiodifusão (conhecida também como transmissão terrestre, 

por ser baseada no uso de antenas irradiadoras do sinal televisivo, fixadas na superfície da 

Terra). (Ibidem, p. 74). Este último é a forma utilizada pela televisão aberta atualmente, sendo 

que no Brasil tem a largura de 6 MHz no espectro de radiofrequência. No que se refere ao modo 

que as informações são apresentadas, o conceito de codificação pontua o processo de 

representação de áudio e vídeo em formato digital. O processo inverso, ou seja, transformação do 

digital para um analógico, é chamado de decodificação. O CODEC (acrônimo de 

Codificador/Decodificar, componente de hardware ou software que codifica/decodifica sinais) 

representa o padrão usado para a transformação dos formatos midiáticos (vídeo, som, imagens, 

etc) em suas modalidades digitais e analógicas. São exemplos conhecidos de CODECs o JPEG 

(de Joint Photographic Expert Group, método de compreensão de imagens fotográficas), o 

MPEG (de Moving Picture Expert Group, codificação de imagem em movimento e áudio) e o 

MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3, para compreensão de áudio). (Ibidem, p. 60). 

Ainda, tal codificação do sinal digital também possui como processo-base a compressão, 

onde os diferentes tipos de sinais (áudio, vídeo e dados) são compactados antes da transmissão, 



com o objetivo de otimizar o uso do canal televisivo. Através das diversas técnicas, por exemplo, 

podem ser eliminadas redundâncias, “mascarar” informações que os sentidos do ser humano 

normalmente não perceberão, bem como indicando formas de representação que ocupem menos 

espaço. (Ibidem, p. 56). Já por modalidade entende-se a classificação dada levando em conta a 

quantidade de linhas e pontos por linha que os aparelhos televisivos receptores possuem. As 

principais modalidades são a SDTV (Standard Definition Television) que possui 480 linhas e 640 

pontos por linha, a EDTV (Enhanced Definition Television) que possibilita a utilização em 

aparelhos com 720 linhas e 1280 pontos e a HDTV (High Definition Television) que é aceita em 

aparelhos com 1080 linhas de 1920 pontos, também conhecida como Full HD. (FERNANDES; 

LEMOS; SILVEIRA , 2004, p. 8). 

 

 

Figura 4 – Diferentes resoluções de TV Digital: SDTV, EDTV e HDTV 

 

Para que a transmissão digital se efetive, além da codificação e da compreensão faz-se 

necessário que o sinal sofra um processo de modulação, o qual visa, além de proteger o sinal 

para que não sofra interferências e degradações, conseguir uma maior quantidade de dados 

enviados durante o processo de transporte. Para isso são usadas algumas técnicas que alteram as 

características da onda portadora. (Ibidem, p. 19). Os padrões usados atualmente nos sistemas de 

TV Digital terrestres são o COFDM e o 8-VSB, e suas variações. O processo inverso é chamado 



de demodulaçao e é realizado no lado do usuário. Por fim, um último processo a ser destacado é 

a multiplexação, por meio do qual se agrupam, em um único fluxo de dados, diversos grupos de 

informações que a emissora deseja transmitir. Entre essas informações podem estar sequência de 

áudio, vídeo e dados, dados de configurações e de interatividade. O processo contrário, que é 

realizado no usuário, após a demodulaçao do sinal, é chamado de demultiplexação (Ibidem, p. 

30). Atualmente, o principal padrão utilizado para a multiplexação do sinal televisivo digital é o 

MPEG-2 System (ISO/IEC 13818-1).  

Com base nesses conceitos, torna-se possível compreender a arquitetura básica de um 

Sistema de Televisão Digital, sendo este dividido em subsistemas ou módulos, os quais são 

compostos por diversos processos que tornam possível a transmissão de sinais televisivos 

digitais. Para analisar este sistema, e compreender os módulos que o compõe, é necessário 

apropriar-se do conceito de Arquitetura de Referência, sendo que este descreve “[...] uma 

arquitetura genérica mínima, aplicável a qualquer sistema de Televisão Digital Terrestre, onde se 

tem uma visão das principais estruturas que o compõe, para que servem e como se relacionam 

com as demais estruturas do sistema”. (CPQD, 2006, p. 4). A partir da Arquitetura de Referência 

é possível então estruturar propostas de Sistema de Televisão Digital Terrestre que utilize um 

conjunto de alternativas tecnológicas que se adaptem aos requisitos necessários aos diversos 

contextos nacionais. 

 Para a exemplificação desta arquitetura, tomar-se-á como modelo o Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T), também conhecido pela sigla ISDB-Tb por ser derivado 

do sistema japonês ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial). Tal sistema 

utiliza a arquitetura do modelo de referência da União Internacional de Telecomunicações (UIT) 

como padrão inicial, porém com especificidades no que se refere, principalmente, à inclusão do 

módulo do Canal de Interatividade, devido às necessidades do contexto brasileiro. Abaixo, segue 

a figura que representa esta Arquitetura de Referência: 

 



 

Figura 5 – Arquitetura de Referência para o SBTVD-T 

Fonte: CPqD (2006) 

 

 Esta arquitetura demonstra os módulos componentes de um Sistema de TV Digital 

através da representação do fluxo de informação digitais, distinguindo-se nesta plataforma de 

comunicação uma fonte de conteúdo, representada na figura pela Produção de Conteúdo, e os 

usuários finais que utilizam as Aplicações Interativas. As entidades complementares que 

representam os módulos que processam as ações de transmissão e recepção dos fluxos de 

informações digitais são representadas pela Difusão e Acesso e o Terminal de Acesso. No que se 

refere à Difusão e Acesso, esta compreende “[...] os módulos necessários à codificação e ao 

empacotamento das informações a serem transmitidas para os receptores digitais [...]”, sendo 

que, por sua vez, o Terminal de Acesso é composto “[...] pelos módulos necessários para efetuar 

o processamento reverso ao da Difusão e acesso, reconstruindo as informações originais de 

áudio, vídeo e dados”. (CPQD, 2006, p. 11). Visando facilitar a análise e o estudo desta 

arquitetura, os módulos simétricos da Difusão e Acesso e o Terminal de Acesso podem ser 

encarados como uma única camada, e assim agrupados em conjunto denominado de subsistemas. 

Nestes termos, na Arquitetura de Referência do SBTVD-T é possível destacar os seguintes 



subsistemas (CPQD, 2006, p. 12): 

 

a. Transmissão e Recepção, o qual engloba o módulo de Codificação de Canal, Modulação 

e Transmissão do lado da Difusão e Acesso, e o módulo de Recepção, Demodulação e 

Decodificação de Canal, no Terminal de Acesso; 

b. Codificação dos Sinais Fontes: este subsistema é composto de três partes, sendo elas: 

(De)codificação de Áudio, (De)codificação de Vídeo e (De)codificação de Dados; 

c. Camada de Transporte, a qual engloba a Multiplexação e Demultiplexação; 

d. Middleware, a qual está presente apenas no lado do Terminal de Acesso, representando a 

camada de software posicionada entre o código das Aplicações Interativas e a 

infraestrutura de execução (plataforma de hardware e sistema operacional). Um 

middleware para aplicações de TV digital permite o desenvolvimento rápido e fácil de 

aplicações bem como a compatibilização das diversas aplicações desenvolvidas com a 

heterogeneidade dos equipamentos para TV Digital; 

e. Canal de Interatividade, que compreende o Canal de Descida e o Canal de Retorno, 

viabilizando uma infraestrutura para a comunicação das Aplicações Interativas, no 

Terminal de Acesso, com os servidores de aplicações do Provedor de Conteúdo, no lado 

da Difusão e Acesso; 

f. Terminal de Acesso: representa a estrutura de hardware responsável pelo funcionamento 

do sistema de TV Digital no lado do usuário final, ou seja, é o equipamento capaz de 

tratar os sinais captados por uma antena (de VHF/UHF), convertendo-os num sinal 

analógico passível de tratamento e reprodução por meio de um aparelho convencional de 

televisão analógica. Também conhecido como Unidade Receptora-Decodificadora (URD) 

ou Set-Top Box (STB). 

 

Por fim, vale ressaltar que o SBTVD-T adota as seguintes tecnologias nos subsistemas 

descritos36: 

 

a) Para a codificação e compreensão de áudio, o padrão MPEG-4 AAC; 

                                                             
36  Mais detalhes podem ser encontrados na norma técnica 15602 (ABNT NBR 15602, partes 1, 2 e 3), no site do 

Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T): http://www.forumsbtvd.org.br. 



b) Para a codificação e compreensão de vídeo, o padrão MPEG-4 AVC; 

c) Para o transporte dos fluxos de informações, o padrão MPEG-2 TS; 

d) Para modulação, o padrão Band Segmented Transmission - Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing (BST-OFDM); 

e) Para a interoperabilidade das Aplicações Interativas nos diferentes equipamentos de TV 

Digital, o middleware Ginga. 

 

Dos subsistemas que compõem o padrão do SBTVD-T, faz-se necessária uma 

especificação mais detalhada acerca das camadas de Middleware e Canal de Interatividade, vista 

que ambas possuem no padrão brasileiro especificidades não encontradas em outros Sistemas de 

Televisão Digital. No que se refere ao middleware Ginga, a sua importância deve-se, 

inicialmente, pela escolha estratégica de desenvolvimento nacional deste subsistema voltado 

especificamente para os requisitos do SBTVD-T. Os demais sistemas de TV Digital – ATSC, 

DVB e ISDB – adotam no subsistema de middleware diferentes plataformas contendo a camada 

de software responsável pela interoperabilidade das Aplicações Interativas com os equipamentos 

de TV Digital. Nestes termos, tem-se o middleware Multimedia Home Platform (MHP), adotado 

no padrão europeu de TV Digital DSB, o Digital Application Software Environment (DASE), 

utilizado no padrão americano ATSC, e, finalmente, no padrão japonês ISDB a plataforma de 

middleware implementada baseia-se nas especificações padronizadas pela Association of Radio 

Industries and Businesses (ARIB), sendo conhecida, portanto, por esta sigla. 

Assim, é possível afirmar que o desenvolvimento do Ginga torna-se uma tomada de 

posição do Brasil para que se torne não apenas um consumidor de tecnologias, mas também 

desenvolvedor de soluções para as necessidades específicas do SBTVD-T. Ainda, no projeto 

Ginga optou-se pela sua especificação em código aberto, concebendo-o assim como uma 

tecnologia embasada na filosofia do software livre. Conforme descrito no site do Projeto Ginga, 

esta opção “[...] levou em consideração a necessidade de inclusão social/digital e a obrigação do 

compartilhamento de conhecimento de forma livre” e, nestes termos, este middleware tornou-se 

uma “[...] especificação aberta, de fácil aprendizagem e livre de royalties, permitindo que todos 

os brasileiros produzam conteúdo interativo, o que dará novo impulso às TVs comunitárias e à 

produção de conteúdo pelas grandes emissoras”.37 

                                                             
37  Conforme texto no link: http://www.ginga.org.br/sobre.html. 



Neste contexto, vale destacar que o middleware Ginga é composto por dois subsistemas 

principais interligados, os quais foram desenvolvidos em duas instituições de ensino superior 

distintas: a Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e a Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB). A intenção por trás desta subdivisão é permitir o desenvolvimento de 

Aplicações Interativas para a TV Digital seguindo dois diferentes paradigmas de programação. 

Assim, “[...] dependendo das funcionalidades requeridas no projeto de cada aplicação, um 

paradigma será mais adequado que o outro. Esses dois subsistemas são chamados de Ginga-J 

(para aplicações procedurais Java) e Ginga-NCL (para aplicações declarativas NCL)”.38 

A implementação conjunta do Ginga para o SBTVD-T, operada pela PUC do Rio de 

Janeiro e a UFPB, provê uma camada de software essencial para a TV Digital, disponibilizada 

em código aberto e produzida no Brasil, impulsionando assim a produção científica nacional e 

encorajando desenvolvedores interessados em utilizar-se do potencial das Aplicações Interativas 

para TV Digital em diversas situações (lazer, educação, comércio, governo). Nesse contexto, o 

conjunto de máquinas de execução das linguagens oferecidas para este middleware, as 

bibliotecas de funções existentes e constantemente desenvolvidas, bem como as demais 

aplicações, frameworks e ambientes de autoria e programação, configurariam um conjunto de 

artefatos tecnológicos que permitem o desenvolvimento de diversos softwares voltados a este 

novo meio de comunicação. 

Conectado de forma intrínseca ao projeto do middleware Ginga, bem como as diretrizes 

básicas do projeto de implantação do SBTVD-T, o Canal de Interatividade torna-se um dos 

principais subsistemas da arquitetura de referência do modelo brasileiro de TV Digital, pois é a 

partir dele que podem ser desvelados os potenciais da convergência da televisão com as formas 

de comunicação multidirecionais baseadas no ciberespaço. Inicialmente, é possível conceituar o 

Canal de Interatividade como o subsistema “[...] através do qual cada usuário, individualmente, 

pode interagir encaminhando ou recebendo informações e solicitações das 

emissoras/programadoras.” (CPQD, 2006, p. 31). Ou seja, é por meio da infraestrutura técnica 

vinculada a este subsistema que será possível na TV Digital a comunicação entre as Aplicações 

Interativas, as quais serão executadas nos Terminais de Acesso, com os diversos Servidores de 

Aplicações dos Provedores de Conteúdos, dispostos na arquitetura de referência no lado da 

Difusão e Acesso. Assim, o Canal de Interatividade no SBTVD-T torna-se o subsistema 

                                                             
38  Conforme texto no link: http://www.ginga.org.br/index.html. 



responsável por efetuar a interconexão entre os sistemas de Televisão e Telecomunicação, 

sustentando assim uma das principais características e potencialidades da TV Digital: a 

comunicação interativa. 

Os principais componentes do subsistema Canal de Interatividade podem ser descritos tal 

como segue: 

 

• Canal de Descida: é o lócus utilizado para o envio de solicitações e/ou respostas das 

emissoras/programadoras aos usuários; 

• Canal de Retorno: responsável por prover os meios para o envio de solicitações e/ou 

respostas dos usuários direcionadas as emissoras/programadoras. Este canal “[...] pode 

ser constituído por qualquer uma das redes de acessos de comunicações disponíveis, ou 

que venham a serem implementadas”. (CPQD, 2006, p. 35). Para a comunicação do 

Terminal de Acesso com as diversas redes de comunicação disponíveis, é necessária a 

constituição do Canal de Retorno através de um modem que permita o acesso as mesmas; 

• Gateway: responsável por interligar as redes de comunicação com as 

emissoras/programadoras. Nestes termos, constitui-se como “[...] um servidor de acesso 

para as informações/solicitações provenientes dos usuários e de diferentes redes de Canal 

de Retorno, que devem ser adequadamente processadas, adaptadas e encaminhadas para o 

destino da informação/solicitação”. (Idem, p. 35); 

• Servidor de aplicações: é onde as diferentes respostas e informações geradas pelos 

usuários através da execução das Aplicações Interativas nos Terminais de Acesso serão 

processadas e/ou interpretadas, para gerar uma resposta específica de acordo com a 

demanda. Diversas são as tarefas que este componente deverá realizar, podendo variar da 

realização de consultas a outros servidores, banco de dados ou outras fontes de 

informações para retorná-la ao usuário, a geração de um novo conteúdo de uma 

aplicação, com a atualização das mesmas conforme as solicitações do usuário; 

• Unidade de adaptação de radiodifusão: responsável por adaptar as informações 

demandadas pelo usuário em um novo fluxo de informações a ser acessado por 

intermédio de uma Aplicação Interativa. 

 

Com base na exemplificação da arquitetura de referência a partir do SBTVD-T, torna-se 



possível apresentar os principais padrões de sistemas televisivos digitais existentes atualmente. 

Estes, derivados das pesquisas de consórcios, fóruns e órgãos de padronização e especificações 

técnicas ligados a governos e a iniciativa privada de diversos países, definem um conjuntos de 

tecnologias específicas conforme a realidade econômica, geográfica e sociocultural das nações, 

para que se atendam objetivos específicos (de entretenimento, educativos, lazer, culturais, etc.). 

Segundo Araujo (2010, p. 11), os principais sistemas existentes hoje em dia são o DVB 

(europeu), ATSC (norte-americano), ISDB (japonês) e o SBTVD (brasileiro). Assim, tem-se 

além do SBTVD, inicialmente: 

 

1. o Advanced Television Systems Committee (ATSC), em funcionamento desde 1998 e 

criado por um comitê homônimo composto por 170 membros, conhecido também como o 

padrão americano de TV Digital (adotado por países como Canadá, Coréia do Sul e 

Taiwan); 

2. o Digital Vídeo Broadcasting (DVB), criado em 1993 através de um consórcio 

homônimo composto por fabricantes de equipamentos, operadoras de rede, 

desenvolvedores de software e órgãos de regulamentação de 35 países, conhecido como o 

padrão europeu de TV Digital (apesar de ser utilizado por países como Austrália, 

Singapura e Índia); 

3. o Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB), criado em 1999 no Japão pelo grupo 

DiBEG – Digital Broadcasting Experts Group, compostos por empresas e operadoras de 

televisão, e conhecido como o padrão japonês de TV Digital. 

  

 O Advanced Television Systems Committee (ATSC) é um comitê que regulariza e 

padroniza a TV Digital norte-americana. Teve inicio em 1982 e é formada por mais de 170 

membros do setor. O padrão especificado pelo comitê está em uso nos EUA desde 1998. Além 

dos EUA, países como o México, Canadá, Coréia do Sul e Taiwan adotaram este padrão, o qual 

permite transmissão via cabo, satélite e terrestre, podendo operar na transmissão terrestre em 

canais de 6,7 ou 8 MHz, com modulação 8-VSB que atinge taxa de transmissão de até 19,8 

Mbps. Já na transmissão via satélite a modulação é feita utilizando QPSK e na transmissão a 

cabo é utilizado a modulação 64-QAM. Sinais de som são codificados usando o codec Doubly 

AC-3, sendo para os sinais de vídeo utilizado a tecnologia MPEG-2. Os fluxos de áudio, vídeo e 



dados são multiplexados, na camada de transporte, utilizando recomendações do MPEG-2 

Systems. Mesmo com a possibilidade de transmissão em diferentes resoluções e formatos de 

telas, o padrão é largamente utilizado para transmissão em HDTV. O middleware utilizado é o 

DTV Application Software Environment (DASE), o qual utiliza uma máquina virtual Java para 

rodar as aplicações e permite a utilização de linguagens declarativas como HTML e JavaScript. 

(MONTEZ; BECKER, 2005, p. 90). 

 

 

Figura 6 – Arquitetura do sistema de TV Digital ATSC 

Fonte: Fernandes, Lemos, Silveira (2004) 

 

Já o Digital Video Broadcasting (DVB) é, igualmente ao ATSC, um conjunto de 

documentos que define padrões para transmissão, transporte, codificação e middleware para um 

sistema de TV Digital. O DVB é um consórcio que nasceu em 1993 e atualmente possui mais de 

300 membros de diversos setores, sendo eles fabricantes de equipamentos, operadores de redes, 

desenvolvedores de softwares e órgãos de regulamentação de 35 países diferentes 

(FERNANDES; LEMOS; SILVEIRA, 2004, p. 35). Entre os países que adotaram o padrão, além 

dos europeus estão a Austrália, Panamá, Colômbia, Nova Zelândia, Singapura, Índia, África do 

Sul e a Malásia, tendo a Inglaterra na dianteira com a maior abrangência. O padrão prevê 

transmissão via cabo, terrestre, satélite e micro-ondas. O padrão terrestre adota modulação 



COFDM o qual possui taxa de transferência entre 5 e 31,7 Mbps e pode operar em canais de 6,7 

ou 8 MHz.  

Atualmente, mesmo com o DVB possibilitando seis modos de transmissão, que variam de 

240 a 1080 linhas, está sedo utilizado a resolução padrão, SDTV, que permite a transmissão 

simultânea de até seis programas (codificação MPEG-2 SDTV, sendo para o áudio utilizado o 

padrão MPEG-2 BC). Nas demais formas de transmissão são adotados padrões de modulação 

diferentes: QAM para cabo e QPSK para transmissões via satélite. Já nas camadas de transporte 

e codificação, o padrão para codificação e multiplexação é baseado nas recomendações MPEG-2 

Systems. O padrão europeu utiliza na camada de middleware o Multimedia Home Plataform 

(MHP), baseada em uma máquina virtual Java que possibilita aos desenvolvedores, através da 

disponibilização de APIs, um acesso padronizado as funções e recursos do receptor. Além do 

acesso através das APIs Java, possibilita o uso de uma linguagem semelhante ao HTML. 

 

 

Figura 7 – Arquitetura do sistema de TV Digital DVB 

Fonte: Fernandes, Lemos, Silveira (2004) 

 

Por fim, segundo Bolaño e Brittos (2007), o Integrated Services Digital Broadcasting 

(ISDB), conhecido como o sistema japonês de TV digital, foi homologado em 1999 e deriva do 

sistema europeu. Sua criação teve a cooperação das empresas Mitsubishi, LG, Toyota, Sega e 



Semp Toshiba, entre outras empresas e operadoras de televisão. Antes do ISDB, o Japão já tinha 

desenvolvido um sistema que, utilizando dos avanços na microeletrônica, podia processar os 

sons e imagens digitalmente, alcançando assim uma melhor resolução, porém, a transmissão 

continuava sendo analógica. Tal sistema ficou conhecido pela sigla MUSE, abreviação de 

Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding39. O sistema digital japonês é o que melhor responde a 

transmissão tanto para receptores fixos quanto para receptores móveis, permitindo assim a 

convivência da alta definição com a recepção móvel. Utiliza para a modulação terrestre o 

COFDM, o qual apresenta taxa de transferência variando de 3,65 a 23,23 Mbps e uma largura de 

banda que pode ser 6, 7 ou 8 MHz.  

A codificação de vídeo e a multiplexação são realizadas em MPEG-2, da mesma forma 

que os sistemas norte-americano e europeu, já a codificação de áudio é feita utilizando o 

esquema MPEG-2 ACC (MONTEZ; BECKER, 2005, p. 90). Na camada de middleware, para 

fazer a abstração do hardware, é utilizado o Association of Radio Industries and Businesses 

(ARIB). O middleware é formado por padrões que definem um conjunto de especificações. Por 

exemplo, um dos padrões diz respeito à definição de uma linguagem declarativa, utilizada na 

especificação de serviços multimídia, baseada na linguagem XML. Já outro padrão da ARIB 

busca, através de uma especificação baseada no MHP do DVB, estabelecer um ponto comum 

entre os middlewares dos diversos padrões de televisão digital existentes. 

 

                                                             
39  Segundo Régis e Fechini (2005, p. 4), o MUSE “[...] permitia a transmissão de som de alta qualidade e oferecia 

um número de linhas maior do que o dobro da oferecida anteriormente (de 525 para 1125). Os japoneses 
chegaram a um resultado satisfatório no inicio da década de 80. As pesquisas buscavam primeiro um padrão de 
produção em estúdio, para daí derivar um padrão para transmissão, tanto via satélite, como em sistema de cabo e 
difusão terrestre”. 



 

Figura 8 – Arquitetura do sistema de TV Digital ISDB 

Fonte: Fernandes, Lemos, Silveira (2004) 

  

Após a revisão dos três sistemas digitais pioneiros, bem como a variação brasileira do 

ISDB, no próximo subitem pretende-se ainda discutir algumas questões complementares no que 

se refere à construção do SBTVD-T. Especificamente, serão apresentadas algumas informações 

acerca do histórico da criação deste sistema, a discussão de alguns dos seus pontos técnicos 

específicos e, por fim, apresentar as novas características que emergem com a digitalização do 

sinal televisivo. 

 

2.2.2 Uma discussão adicional sobre o SBTVD: histórico, características técnicas e 
potenciais sociais da TV Digital 
 

 Em meados de 2003, visando apropriar-se das características da tecnologia TV Digital e 

propondo novas funções de cunho social, um decreto-lei instituía o Sistema Brasileiro de TV 

Digital (SBTVD). (BRASIL, 2003b). No Brasil, segundo Montez e Becker (2004, p. 35), os 

estudos a cerca da TV Digital tiveram inicio em 1991 através da criação da Comissão Assessora 

para Assuntos de Televisão Digital. A Comissão foi criada com o objetivo de realizar estudos e 

analises em torno da TV de alta definição, a qual com a migração dos sistemas analógicos para 



digitais, passou a ser chamada de TV Digital. Foi em 1994 que as primeiras pesquisas foram 

realizadas por um grupo que buscava uma melhor forma de realizar a transição analógico/digital 

no Brasil, através da analise das características dos três padrões já existentes de TV Digital no 

mundo, ou seja, o norte-americano, o europeu e o japonês. 

 Em 1998 a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tomou a dianteira das 

pesquisas, agora na busca pela avaliação e seleção de um sistema entre os existentes, para ser 

adotado pelo Brasil. No mesmo ano a Anatel, através da Consulta Pública nº. 65, de 27 de julho, 

realizada com o objetivo de possibilitar os testes em campo dos sistemas existentes, iniciava o 

processo de escolha do padrão a ser adotado. Entre 1999 e 2000, além da visita aos 

representantes dos padrões, foram adquiridos os equipamentos necessários para a realização de 

diversos testes e algumas demonstrações. (MONTEZ; BECKER, 2004, p. 35). Em 2000, com o 

término do relatório dos testes, a Anatel põem fim na discussão técnica a respeito de qual padrão 

era o melhor para o Brasil. O relatório mostrava que o padrão norte-americano era inferior em 

relação aos padrões europeu e japonês no que diz respeito à transmissão e recepção em lugares 

fechados. O relatório mostrava também que o padrão japonês obteve melhor desempenho, em 

relação ao europeu, na recepção do sinal e na possibilidade de receber serviços diversos tanto em 

dispositivos fixos quanto móveis.  

 Após algum tempo de congelamento no assunto, em 2003 foi criado um grupo de 

pesquisa para, além de avaliar a possível criação de um sistema de TV Digital próprio, analisar 

novamente os estudos realizados anteriormente e dar um parecer sobre os mesmos. Tais estudos 

tiveram curta duração, pois em 27 de novembro de 2003, através do decreto de lei 4.901, tinha 

início o SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital). (BRASIL, 2003b, p. 7). O prazo 

limite imposto pelo decreto para a apresentação de uma solução – ou o Brasil criava seu próprio 

sistema ou adotava um entre os sistemas existentes – era 2005, e em novembro deste ano, após 

estudos e pesquisas conduzidas por universidades e emissoras de televisão, foi apresentado um 

relatório que mostrava o ISDB como sendo a melhor solução para o Brasil. Em 2006 o governo 

brasileiro informa a escolha pelo sistema japonês como base ao sistema que seria desenvolvido 

pelo Brasil. A escolha foi ancorada tanto na possibilidade que o sistema tinha de transmissão a 

dispositivos móveis quanto para propiciar interatividade em alta definição. Assim, em dezembro 

de 2007, em São Paulo, tiveram inicio as transmissões do SBTVD. 



 Embora o Sistema Brasileiro de TV Digital tenha sido construído com base no sistema 

japonês, algumas características técnicas foram modificadas, para obter uma melhor qualidade 

do sinal de vídeo e incluir a possibilidade de interatividade. As principais características do 

SBTVD são: 

 

� Multiprogramação – O sistema brasileiro possui um canal de 6 MHz, sendo que nesse 

espaço, por meio da utilização de técnicas de compressão, pode ser transmitido um canal 

na modalidade HDTV ou até quarto em SDTV. (MONTEZ; BECKER, 2004, p. 10). O 

governo federal prevê a disponibilização de 4 canais públicos no Brasil (BRASIL, 2006, 

p. 51), ou seja, 4 faixas de 6 MHz que poderão ser divididas em até 4 programações. 

� Portabilidade e Mobilidade – a escolha pelo padrão japonês como base ao sistema 

brasileiro teve como premissa a possibilidade de acesso em dispositivos móveis e 

portáteis. O sistema brasileiro permitirá o acesso à programação em diversos locais 

estando parado ou em movimento. Segundo Régis e Fechini (2005, p. 6), “[...] o padrão 

japonês pode ser considerado o mais avançado, pois teve a mobilidade e flexibilidade 

como principal pré-requisito durante seu desenvolvimento”. 

� Facilidades do Middleware – com o Ginga, o middleware do SBTVD, o desenvolvimento 

de Aplicações Interativas será facilitado, pois o mesmo é de fácil aprendizagem e através 

da disponibilização de bibliotecas de funções, possibilita o desenvolvimento rápido e 

fácil das aplicações. O Ginga, visando a inclusão social e digital e o compartilhamento de 

conhecimento, foi especificado sob uma licença de software livre. (BRACKMANN, 

2008, p. 31). 

� Padrões utilizados – o SBTVD usa como padrão para a camada de transmissão e recepção 

o Band Segmented Transmission – Orthogonal Frequency Division Multiplexing (BST-

OFDM), o qual segmenta e divide o canal de transmissão, sendo que cada parte leva um 

pedaço da informação. Com isso, caso haja interferências, somente pequenas partes serão 

perdidas. O CODEC usado para a camada de vídeo foi o H.264 que possui dois perfis. O 

primeiro, HP 4.0, é usado em transmissões de alta definição e em armazenamento em 

discos Blu-Ray e HD-DVD, e possui uma taxa de transferência de 25 Mbps. Já o perfil 

BP 1.3, com taxa de 768 Kbps, é usado em dispositivos com baixo poder computacional e 

destinado a aplicações móveis. Para a camada de áudio, foi utilizado o padrão de 



codificação MPEG-4 HE-ACC, tanto para recepção fixa quanto portáteis. Com o uso 

deste padrão é possível conseguir áudio de alta qualidade com baixa taxa de bits. 

(BRACKMANN, 2008, p. 29). 

 

 Estas características permitem, inicialmente, segundo Montez e Becker (2004, p. 8-10), 

uma série de melhorias técnicas no que tange: 

 

a. a conservação da qualidade do sinal de vídeo, sendo possível a transmissão e recepção de 

imagens que variam desde 408 linhas de resolução com 704 pontos cada uma, na relação 

de aspecto 4:3, no sistema SDTV (Standard Definition Television), ao sistema HDTV 

(High Definition Television), com relação de aspecto 16:9 e resolução com 1080 linhas de 

definição com 1920 pontos cada; 

b. a conversação da qualidade do sinal de áudio, com a possibilidade de Som Surround 5.1 

em conjunto com o formato HDTV, através da utilização de seis caixas acústicas com 

realce nos graves; 

c. a otimização do espectro de frequências eletromagnéticas de transmissão dos dados, 

através da compactação do sinal digital, reduzindo assim a banda necessária para a 

transmissão, bem como na eliminação de interferências inter-canais; 

d. diversas outras vantagens técnicas, como a mobilidade e portabilidade, que permitem 

assistir programas televisivos dentro de ônibus, metrôs, carros, barcos, utilizando-se de 

aparelhos eletrônicos como celulares e notebooks, bem como recursos de multi-

programação, que permite assistir a programas diferentes no mesmo canal, ou ver o 

mesmo programa com vários ângulos/posições de câmera diferentes. 

 

Assim, a TV Digital torna-se um novo meio de comunicação e deve ser compreendido 

como tal, visto que possui diferenças técnicas marcantes com relação ao modelo antecessor, o 

analógico; trata-se de outra mídia, com outros paradigmas, organização, possibilidades e 

desafios. Tendo como base técnica o processo de digitalização da produção, transmissão e 

recepção dos fluxos de áudio, vídeo e dados, pode-se afirmar que a principal característica que 

difere de maneira substancial a TV Digital do seu formato Analógico é a convergência deste 

meio de comunicação de massa com as possibilidades comunicacionais interativas derivadas das 



Tecnologias Digitais de Rede (TDRs)40. 

Ao fundirem-se com as TDRs, as características e possibilidades da televisão alteram-se 

substancialmente. Nestes termos, de uma mídia que possibilitava processos comunicativos entre 

emissores e receptores baseados no paradigma de distribuição massiva e unidirecional de 

informações um-para-todos, tem-se agora uma mídia que potencialmente contém o patamar da 

comunicação todos-para-todos. Ressalta-se que a interatividade da TV Digital tem a 

possibilidade de efetivar mudanças significativas nos papéis, natureza e funções dos elementos 

envolvidos no processo comunicativo, representados pela tríade emissão-mensagem-recepção. 

Assim, pressupõe-se nestas condições que 

 

O emissor não emita mais no sentido que se entende habitualmente. Ele não propõe 
mais uma mensagem fechada, ao contrário, oferece um leque de possibilidades, que 
coloca no mesmo nível, conferindo a elas um mesmo valor e um mesmo estatuto. O 
receptor não está mais em posição de recepção clássica. A mensagem só toma todo o 
seu significado sob a sua intervenção. Ele se torna, de certa maneira, criador. Enfim, a 
mensagem que agora pode ser recomposta, reorganizada, modificada em permanência 
sob o impacto cruzado das intervenções do receptor e dos ditames do sistema, perde seu 
estatuto de mensagem ‘emitida’ (MARCHAND apud SILVA, 2000, p. 1, grifo do auto). 

 

Assim, a interatividade da TV Digital representa o principal elemento de ruptura entre o 

meio analógico e o digital, pois potencializa a transformação de um meio de transmissão de 

informação de massa, quase que exclusivamente unidirecional, para um meio de comunicação 

por onde circulam interlocutores e as mensagens percorrem sentidos múltiplos. 

As possibilidades de interatividade a serem disponibilizadas na TV Digital devem-se em 

grande parte a processos de decisão política e estratégica, visando conformar uma proposta de 

um sistema para transmissão e recepção de sinais digitais que se adéquam as demandas oriundas 

das necessidades socioeconômicas, educacionais e culturais de uma determinada realidade social. 

Como bem destaca a Exposição de Motivos anexa ao decreto nº 4.901, nos parágrafos 8 e 9, os 

diversos Sistemas de Televisão Digital "[...] foram concebidos tendo em vista as condições 

peculiares dos países proponentes, e seguindo objetivos diversos. A escolha do padrão brasileiro 

                                                             
40  Entende-se por Tecnologias Digitais de Rede (TDRs) os “[...] ambientes hipermidiais de comunicação interativa, 

multidirecional e rizomática que surgem com o advento do ciberespaço e que permitem o estabelecimento de 
processos de autoria colaborativa e protagonismo de cada nó pertencente a uma determinada rede, engendrando, 
portanto, a inteligência coletiva que sintetiza a ideia do movimento social de apropriação crítica e criativa destas 
tecnologias na cibercultura”. (MALAGGI, 2009, p. 111). Para uma discussão mais aprofundada sobre as TDRs e 
as formas de comunicação multidirecionais que nascem com o advento dessa classe de tecnologia no contexto da 
“Era” dos Computadores, ver capítulo 2, subitem 2.1. 



de TV digital deve atender aos efetivos requisitos de nossa sociedade, considerando o perfil de 

renda da população e as possibilidades abertas pela interatividade". (BRASIL, 2003a, p. 2). 

Nestes termos, é importante destacar que a premissa da interatividade visando possibilitar 

novos formas para a realização de processos educativos e de inclusão social/digital já está 

presente nos Decretos nº 4.901, de 26 de novembro de 2003, e nº 5.820, de 29 de junho de 2006, 

os quais dispõem sobre a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre. No 

artigo 6 do Decreto nº 5.820 destaca-se explicitamente que o SBTVD-T deverá permitir 

transmissões digitais em HDTV, SDTV, para recepções fixas, móveis e portáteis, bem como a 

interatividade (inciso III). (BRASIL, 2006, p. 2). Ainda, no Decreto nº 4.901, expõem-se como 

objetivos centrais da implantação do SBTVD-T a promoção da "[...] inclusão social, a 

diversidade cultural do País e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à 

democratização da informação" (artigo 1º, inciso I). Tem-se, ainda, a disposição para que a TV 

Digital potencialize novas perspectivas para a realização de processos de ensino-aprendizagem 

que se apropriem das características deste novo meio de comunicação, expresso no artigo 1º, 

inciso II, da seguinte forma: "propiciar a criação de rede universal de educação à distância". 

(BRASIL, 2003b, p. 1). 

É importante destacar inicialmente que os demais padrões de TV Digital existentes no 

mundo (DVB, ATSC e ISDB) não trataram em suas especificações a questão da interatividade 

como central para os seus projetos de implantação do sistema televisivo digital. O motivo 

principal disto, como bem aponta Manhães e Shiehs (2005), é que na grande parte dos países 

onde estes sistemas estão sendo ocupados, "[...] a maioria das pessoas tem acesso a serviços 

Internet de banda larga, de modo que aqueles sistemas de TV simplesmente utilizam os meios de 

comunicação de dados já existentes para o Canal de Retorno". Isso, ainda, levando em conta que, 

no padrão europeu DVB houve a especificação de "[...] um Canal de Retorno via radiofreqüência 

– RF – para o sistema de TV digital terrestre, o DVB-RCT. No entanto, parece que não houve 

implementação prática deste padrão, devido à sua dificuldade de alocação de canais de RF em 

contraste à disponibilidade de outros meios". (Ibidem, 2005). Tal fato é corroborado pelas 

observações efetivadas na Exposição de Motivos do Decreto nº. 4.901, onde se pontua que as 

possibilidades de interatividade passíveis de serem geradas pela TV Digital podem alcançar 

patamares similares com o que se obtêm atualmente pelo acesso via computador ao ciberespaço, 

sendo que, porém, 



 

[...] não há conhecimento de que tal possibilidade esteja sendo explorada por algum dos 
sistemas já disponíveis internacionalmente. Em geral, o que se entende por 
interatividade, nesses sistemas, é a faculdade de as operadoras de televisão ofertarem 
recursos e opções para os espectadores selecionarem aspectos ou detalhes de 
programação de seu interesse, associados a um cardápio maior de serviços opcionais, a 
escolher. A total interatividade, esta que permite ao usuário completa liberdade de 
produção de suas mensagens ou de seleção de programação em um cardápio quase 
infinito, tal como ocorre na Internet, depende da disponibilidade, entre o equipamento 
receptor e a central emissora, de um canal de retorno que torne efetivamente 
bidirecional a relação entre o usuário e a operadora (BRASIL, 2003a, p. 2). 

 

Assim, estes fatos vêm demonstrar a especificação da interatividade na TV Digital 

Brasileira como fator estratégico para o contexto socioeconômico nacional. Ao se atribuir ao 

SBTVD-T uma função social como agente educador e de inclusão digital/social, o Canal de 

Interatividade no modelo brasileiro passa a ser encarado como o lócus tecnológico que autoriza a 

TV Digital promover ações que tornem possível as pessoas efetivamente interagirem com o 

sistema de TV, usufruindo de serviços de utilidade pública, sociais e educativos. 

 Como visto, os principais esforços do governo brasileiro no que tange o assunto TV 

Digital vieram em forma de decretos-lei, especificamente os de nº 4.901 de 26 de novembro de 

2003 e nº 5.820 de 29 de junho de 2006. Através destes ocorreu a criação de comitês para tratar 

tanto da atualização da tecnologia analógica para digital quanto para fazer uso da tecnologia 

como aliada no desenvolvimento cultural da população brasileira. O mesmo decreto-lei que 

instituiu o SBTVD, em novembro de 2003, tinha entre os objetivos promover a inclusão digital, 

propiciar a criação de rede universal de educação à distância, estimular a pesquisa e o 

desenvolvimento, bem como fomentar a evolução das atuais exploradoras de serviço de televisão 

analógica. Tal decreto criou dois comitês e um grupo gestor. Aos três, caberia, dentre outras 

coisas, fixarem critérios para a escolha das pesquisas e projetos em torno do SBTVD e fazer seu 

acompanhamento, definir e executar as estratégias, diretrizes e ações, apresentar relatórios 

referentes ao modelo de referência, ao padrão a ser adotado, à forma de exploração do serviço e 

ao período e modelo de transição. E tinham, para isso, o apoio do Financiador de Estudos e 

Projetos (FINEP) e da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

(CPqD). 

Já o Decreto nº 5.820, ao implantar o SBTVD, estabeleceu, entre outras coisas, o 

cronograma para a total abrangência do sinal digital e para o fim da emissão do sinal analógico 

no território brasileiro (estabelecida para 2016), a criação do fórum do sistema, a 



disponibilização simultânea e gratuita do sinal para aparelhos fixos, móveis e portáteis, e a 

possível utilização para transmissão de canais vinculados ao governo. Com a escolha por 

desenvolver as pesquisas em instituições brasileiras, a transmissão gratuita do sinal, a futura 

transmissão de canais vinculados ao governo e a possibilidade do processo interativo e de novos 

modelos de negócios, percebe-se que os esforços para combater a exclusão social/digital e 

promover novas formas de apropriação da cultura nacional estão na gênese do projeto do 

SBTVD. A utilização do parque televisivo existente somado com a facilidade de instalação de 

um conversor digital busca altos índices de abrangência na população. Tendo a população, em 

quase sua totalidade, acesso ao SBTVD e a isso agregado a possibilidade dos processos 

comunicativos interativos, configura-se portanto um contexto profícuo para que, através de “[...] 

projetos de educação à distância, treinamentos diferenciados e a possibilidade futura do 

telespectador como agente da informação” (INSTITUTO EUVALDO LODI, 2007, p. 20), ações 

educacionais e de inclusão digital diferenciadas sejam favorecidas e potencializadas. 
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2.3 TV Digital e a linguagem audiovisual-hipermidial 
 

Isabella Czamanski Rota 

 

 A linguagem audiovisual, utilizada pela televisão para se “comunicar” com quem a 

utiliza, seja como meio de entretenimento ou fonte de informação, utiliza uma série de diferentes 

códigos e signos para desenvolver uma comunicação sensorial, emocional e racional (MORAN, 

2002, p. 1), seja através de imagens, sons ou escrita. Sendo uma linguagem, o audiovisual é um 

sistema de signos, possuindo processos de articulação e significação determinados, com sentidos 

próprios dentro do sistema. (BETHÔNICO, 2006 , p. 61). 

 O audiovisual pode ser visto, também, segundo Arroio e Giordan (2006, p. 8), como “[...] 

uma produção cultural, no sentido em que é uma codificação da realidade, na qual são utilizados 

símbolos da cultura, e que são partilhados por um coletivo produtor do audiovisual e por outras 

pessoas para as quais o audiovisual é destinado.” Ou seja, as mensagens passadas através da 

televisão são retiradas do meio cultural em que os telespectadores estão inseridos, visando 

facilitar a interação com o público. Além disso, estas mensagens geralmente são compostas de 

forma a exigirem pouco esforço e envolvimento do receptor (MORAN, 2002, p. 1). O objetivo 

central da linguagem audiovisual torna-se, assim, atingir antes os sentidos e sensações do 

receptor, e depois sua razão, de forma simples e objetiva. 

 

2.3.1 Componentes da linguagem audiovisual 
 

 Antes de iniciar este tópico, faz-se importante dissertar sobre dois conceitos importantes 

para a compreensão da linguagem audiovisual, tais sejam: a mensagem e o código. Segundo a 

definição de Eco, a mensagem é “[...] um complexo objetivo dos significantes, enquanto 

elaborada com base em um ou mais códigos para transmitir certos significados, e enquanto 

interpretada e interpretável com base nos mesmos códigos ou em outros”. (2008, p. 371, grifo do 

autor). Já Bethônico descreveu que o “[...] discurso audiovisual é uma mensagem, uma 

manifestação articulada de um código audiovisual ou da linguagem visual, em geral” (2006, p. 

61). Ou seja, ambos os autores descrevem a mensagem televisiva enquanto a imbricação entre 



significantes e significados, transmitidos aos espectadores através de códigos derivados dos 

recursos visuais e sonoros da linguagem audiovisual. 

 Ainda, a linguagem audiovisual faz uso de imagens, palavras e sons para passar sua 

mensagem ao espectador, sendo que tais significantes podem ser compreendidos pelo conceito 

de código, ou seja, "[...] um sistema de convenções comunicativas que constituem as regras de 

uso e organização de vários significantes". (ECO, 2008, p. 372). Tais componentes da mensagem 

televisiva audiovisual podem ser divididos, segundo Eco (2008, p. 375), em três códigos de base, 

que são, respectivamente, o código icônico, código linguístico e o código sonoro.  

 O código icônico é aquele em que o telespectar encontra o sentido do que está sendo 

mostrado através da percepção visual de imagens. Dentro deste código existem quatro 

subcódigos. No subcódigo iconológico incluem-se imagens que possuem uma conotação 

específica por tradição. Um bom exemplo, citado por Eco (2008, p. 376), é a imagem de um 

senhor idoso correndo de braços abertos ao encontro de um garotinho sorridente, quando o 

significado produzido está atrelado a ideia de “vovô”. Diversas outras imagens trazem 

significados que não precisam ser expressados por nenhuma outra forma, pois já possuem uma 

conotação própria. O subcódigo estético é resultado da tradição do gosto. Por tradição, tem-se 

que certas configurações e estilos são belos. Ou que certa cena ou pessoa é algo “romântico”. 

Um pirata é um exemplo em que o subcódigo estético define como um personagem sendo 

romântico.  

 De certa forma confundindo-se com o subcódigo estético, o subcódigo erótico, também 

por tradição, autoriza identificar se uma mulher ou homem é bonito e desejável. Uma pessoa 

magra é comumente um objeto de desejo, enquanto uma pessoa gorda nos causa outros 

sentimentos, sem ligações com o belo e o desejável. O mesmo pirata do exemplo do subcódigo 

estético é um personagem eroticamente interessante. Os subcódigos anteriores ofereciam um 

modelo das imagens que podem ser selecionadas para compor uma cena cinematográfica ou 

televisiva. O subcódigo de montagem diz respeito a forma como as imagens são enquadradas em 

uma sequência. Neste subcódigo, a relação avô-neto do subcódigo iconológico é vista como uma 

sequência que leva ao encontro entre um homem idoso e um menino. 

 O código linguístico diz respeito à toda língua falada ou formulações verbais em uma 

transmissão. Este código inclui dois subcódigos, sendo eles os jargões especializados, que são 

uma variada gama de palavras comuns à grupos específicos – científicos, políticos, jurídicos, 



profissionais, entre muitos outros –, e os sintagmas de valor estilístico adquirido, que conotam 

classe social, atitude artística, e possuem conotações emotivas, como ironia, alarme, suspeita. Por 

fim, o código sonoro diz respeito aos sons e músicas utilizados em uma produção audiovisual. 

Seus subcódigos são o emotivo, sintagmas de valor estilístico adquirido e sintagmas de valor 

convencional. O primeiro dita que sons e músicas criam certos climas e sentimentos no 

espectador por tradição. Os sintagmas de valor estilístico adquirido são as tipologias que ditam 

se uma música é camponesa, clássica, selvagem, entre outros muitos tipos. Aqui, estão incluídas 

músicas com ideologias precisas. Por último, os sintagmas de valor convencional são sons que 

assumem valores conotativos. Por exemplo, tambores que a partir do contexto podem ser 

interpretados como “patriotismo, guerra, coragem”.  

 

2.3.2 Características da linguagem audiovisual 
  

 Segundo Babin e Kouloumdjian (1989, p. 39), a linguagem audiovisual possui sete 

características fundamentais, valendo-se da ideia de que essa linguagem faz sua comunicação 

através da emoção. São elas a mixagem, linguagem popular, dramatização, relação ideal entre 

figura e fundo, presença ao pé do ouvido (familiaridade), composição por flashing e disposição 

por razão de ser. 

 Por mixagem entende-se uma mistura, que, no caso do audiovisual, é a interação criada 

entre alguns dos elementos que o compõe, como os sons, imagens e palavras.  Um programa, 

filme, ou o que quer que seja exibido na televisão é muito mais do que apenas uma sequência de 

imagens, é , também, a utilização de sons e palavras para completar o sentido que se quer passar 

através da televisão. Tanto um som quanto uma palavra ou imagem possuem significado 

completo sozinhos, uma linguagem específica e respeitável, porém, são usados em conjunto para 

atingir mais de um sentido do telespectador, criando uma “experiência global unificada”. 

(BABIN; KOULOUMDJIAN, 1989, p. 41). 

 A harmonia dos elementos na mixagem é essencial para o audiovisual.  É preciso que o 

espectador não repare na transição de slides, de forma a vê-los passar sem ser envolvido por 

reações e emoções. Mesmo que uma imagem seja ruim, se a mixagem conseguir tocar o 

espectador de algum jeito, ela terá alcançado sucesso no que quis respeito à harmonia de uma 



boa mixagem. É difícil fazer uma boa mixagem sem um bom autor, e outras características do 

audiovisual, que garantem a unidade entre os diferentes sentidos 

 A linguagem popular assegura que, quanto mais próxima da linguagem utilizada no dia a 

dia, mais facilmente se dará a compreensão por parte do telespectador. Por popular não se 

entende que seja necessário o uso de jargões, mas sim, que a linguagem deve ocorrer em sua 

forma primitiva, original. Com isso, os autores quiseram exprimir a importância da linguagem 

falada na forma como a conhecemos, tão diferente de diálogos e falas lidos num papel por trás 

das câmeras. Por exemplo, em uma novela televisiva se faz necessário que o ator decore suas 

falas e exprima emoções ao dizê-las, de forma mais natural possível. Por causa de sua relação 

direta com sons e imagens, as palavras usadas no audiovisual precisam ser mais diretas, mais 

concretas. Isto se justifica pela necessidade de compreensão imediata por parte do  telespectador, 

fator já mencionado anteriormente. É claro que, mesmo com os motivos apresentados, a televisão 

também pode permitir o acesso a novos tipos de vocabulários, sendo, assim, um meio de ensino-

aprendizagem ao espectador. 

 É a partir da dramatização que se coloca em evidência os acontecimentos, realçando algo 

importante, podendo se criar tensão ou enfatizar a ação de algo que está sendo exibido. A 

dramatização pode ocorrer não só através de atores, mas também utilizando-se sons em partes 

essenciais, cortes de imagens, enfatização de determinada palavra numa cena, e na própria edição 

do vídeo. O drama é essencial para aumentar a ação mostrada, enfatizar pormenores, mostrar o 

anormal e sensacional. Tudo isso com o intuito de prender a atenção do telespectador. 

  Diferente da linguagem com palavras escritas, a linguagem audiovisual busca o enfoque 

no fundo, no primeiro campo, e não na figura. Babin e Kouloumdjian (1989, p. 45) explicam que 

“[...] o sentido e eficácia de uma mensagem dependem de uma relação de diferença e de 

distância ideal entre o fundo e a figura, entre o texto e o contexto.”  Simplificando, tenta-se 

enfatizar para o espectador o ambiente que se está ocorrendo uma ação, e não a ação em si ou, 

ainda, dependendo da tensão que se quer criar, pode-se fazer com que o ambiente seja preparado 

para dar destaque ao que se quer dramatizar. Esta característica é fortemente vinculada à 

dramatização, pois o emprego de som e silêncio, cor dominante e cor excepcional, imagem e 

música, criam uma enorme gama de possibilidades, gerando relações e realces, servindo, assim, 

como parte da dramatização. É na dosagem de distâncias e destaques que reside o segredo da 

dramatização e a força da linguagem audiovisual.   



 A  quinta característica que é apresentada pelos autores é o audiovisual-presença, ou a 

familiaridade. De forma simples, a familiaridade é buscar levar para o telespectador, que estará 

abrindo as portas ao mundo exterior através de sua televisão, aspectos coloquiais, como a 

naturalidade na atuação dos atores, personagens com características habituais, texto quotidiano 

(abordado em linguagem popular) de fácil compreensão. Esta característica também é a 

responsável pela abolição das distâncias geográficas, onde o telespectador pode ver uma guerra, 

ou pessoas famosas, como se tudo estivesse acontecendo em sua sala. A familiaridade é, ainda, 

responsável pelas sensações de intimidade com os personagens de uma trama, onde os sons e 

ângulos de câmera podem fazer o corpo do espectador vibrar, causar inúmeros sentimentos e 

aguçar os sentidos. Esta parte da característica pode ser ligada à dramatização, que, como já foi 

visto, é responsável por criar estes “efeitos”. 

 A composição por flashing ou flashes sucessivos é o termo utilizado para a sequência de 

cenas mostradas em um vídeo, a parte lógica do audiovisual. As cenas no audiovisual não 

apresentam uma ordem contínua por natureza, sendo assim, é necessário fazer o encadeamento 

entre uma imagem e outra para situar o telespectador quanto ao local, momento e situação na 

qual está ocorrendo a ação apresentada pela televisão. As diversas partes de um cenário se 

apresentam em flashes ao espectador, e cabe e este fazer a ligação mental e visualizar o cenário 

parcialmente completo. A composição por flashing, muitas vezes, é utilizada para dramatizar as 

ações, ou mesmo balancear o efeito de relação entre fundo e figura, quando se vê o fundo desde 

o início, como em um filme cinzento, com tonalidades escuras, onde sabemos que é noite desde 

o início, mas a figura é mostrada aos poucos, através dos flashes, criando uma tensão no 

espectador. 

 Por fim, temos a segunda característica também compondo a parte lógica da linguagem 

audiovisual, a disposição pela razão de ser. A disposição por flashing não ocorre por mero acaso, 

os slides não se unem e formam uma sequência lógica de forma imprevista, visto que o conteúdo 

audiovisual trabalha na disposição pela razão de ser. O responsável pela coerência e ordenação 

dos flashes é o diretor. Ele é capaz de fazer uso das outras características do audiovisual para dar 

forma a uma história que, ainda no roteiro, não tem de qualquer modo o estilo necessário para ser 

passado em uma tela. Esta característica também leva em conta o desejo do telespectador receber 

a mensagem que está sendo passada e, ainda, a recriação de experiências próprias passadas pelo 



emissor/diretor, que recria experiências próprias e as repassa através do audiovisual, sendo 

assim, uma experiência minimamente de coletividade.  

 

2.3.3 Hibridização da linguagem: audiovisual potencializado pelo hipermidial 
  

 Diferente do que ocorre com os livros, cinema e TV Analógica, a conversação eletrônica 

através da digitalização da televisão proporcionará uma experiência totalmente transformada. A 

promessa de interatividade mudará bruscamente o audiovisual como ele se apresenta hoje. 

Atualmente, a televisão é um meio estático, onde os padrões de distribuições são pré-definidos 

por políticas públicas, influenciando hábitos de consumo e valores dos espectadores. (WINK, 

2006, p. 14). Segundo Jannuzzi (2008, p. 1), as transmissões digitais abriram espaço para 

conteúdos inovadores, que exploram todo o potencial da interatividade, enriquecendo a simples 

atividade de assistir televisão. As mudanças causarão impacto não apenas nos espectadores, mas 

em todo o processo de produção, exibição e difusão de conteúdos. 

 A partir da digitalização da programação, espera-se que haja envolvimento entre os 

produtores, apresentadores e espectadores. A TV Digital permitirá diálogos muito maiores do 

que a TV Analógica permitia. São considerados meios de interação da TV Analógica enviar 

SMS, cartas, e-mails ou fazer telefonemas. (GAWLINSKI, 2003, p. 5). Dentre as inúmeras 

potencialidades que a digitalização da televisão traz, como “[...] a possibilidade de interagir no 

programa por meio do controle remoto, [...] escolher o final de um documentário; com 

aplicativos para ver, por exemplo, a escalação de um time de futebol, a sinopse de um filme ou a 

cotação do dólar; a capacidade de navegar na internet e receber um e-mail; a gravação, pausa e 

filtragem de programas” (JANNUZZI, 2008 p. 1), é importante destacar que vários fatores 

poderão interferir na programação, como condições tecnológicas, complexidade dos dispositivos 

emissores e receptores, e o próprio objetivo da programação e canal. 

 Na Quadro 7 é possível observar uma série de mudanças entre a TV Analógica tradicional 

e a TV Digital interativa, destacando as mudanças entre a posição do usuário perante a 

programação, passando de passivo recebedor de conteúdo à ativo puxador e co-criador de 

conteúdo. A comunicação se dá em duas direções, com o espectador recebendo e enviando 

conteúdo o tempo todo, muito diferente da passividade explícita do ato de assistir televisão no 

padrão analógico, em que a mensagem transmitida não pode ser alterada pelo telespectador. 



 

Quadro 7 - Comparativo entre TV tradicional e TV Interativa 

 

Fonte: Médola e Teixeira (2007, p. 4) 
 

 Não apenas causadas pela interatividade, as mudanças na TV Digital estão em nível da 

linguagem da televisão, o audiovisual. As características e componentes do audiovisual serão 

influenciados pela hipermídia. A hipermídia, segundo Gosciola (2007, p. 148),  é o “[...] meio e a 

linguagem” das novas mídias, às quais já pertencem a Internet, os jogos de computador, as 

instalações informatizadas interativas e os sistemas de comunicação funcionais, entre outros e 

suas respectivas interfaces. Nesses termos, a linguagem audiovisual da TV Analógica passa a ser 

ressignificada por uma "nova gramática" que lhe impõe outras regras para a composição e 

organização dos diversos signos e formatos midiáticos que transitam na TV Digital interativa. 



(SILVA, 2010, p. 17)41. A partir disso, surgem diversas demandas ligadas às formas de produção 

de conteúdos para a TV Digital, principalmente devido a integração da programação audiovisual  

convencional com as aplicação interativas, baseadas na linguagem hipermídia. Uma das 

demandas nesse contexto refere-se justamente às pesquisas acerca da área de estudo de Interface 

Humano-Computador, a qual poderá fornecer indícios importantes acerca de como deverão ser 

estruturadas visualmente tais aplicações interativas, no sentido de que contribuam para a 

experiência de comunicação bidirecional proporcionada pela TV Digital. 

 

2.3.4 Interface Humano-Computador na TV Digital: conceitos e premissas 
 

Com o advento da Televisão Digital no Brasil e as mudanças previstas para todo o 

sistema televisivo até 2016, estudos referentes às diversas implicações desta tecnologia no 

contexto dos países sul-americanos têm sido feitos. Neste sentido, vêm sendo desenvolvidas 

pesquisas que buscam compreender as necessidades do usuário da TV Digital através da 

Interface Humano-Computador (IHC), pois, assim como eram os telespectadores da TV 

Analógica, os usuários teleinteragentes deste novo meio de comunicação serão as grandes 

massas, com diferentes níveis de inclusão digital, delimitando, assim, as possibilidades e 

limitações nos estilos de interações realizáveis. (GOMES; MELO; MONTEIRO, 2008, p. 1). 

A digitalização da televisão exige que se (re)façam estudos e pesquisas no âmbito de 

disciplinas já conhecidas pelo uso de suas conceituações em outras tecnologias, as quais serão de 

fundamental importância na criação das Aplicações Interativas para a TV Digital. Entre estas 

áreas interdisciplinares encontram-se a IHC, a usabilidade e o design de interfaces, ligadas ao 

estudo do contato do usuário teleinteragente com o conteúdo televisivo nascido da imbricação da 

linguagem audiovisual e hipermídia. Nestes termos, julga-se que as interfaces possuem papel 

determinante na aceitação do padrão digital pelo antigo telespectador. 

Antes de iniciar uma análise mais profunda sobre a interface usuário-aplicações na TV 

Digital propriamente dita, torna-se necessário realizar uma pequena explanação dos conceitos-

base desta temática, expondo, em seguida, os modelos teóricos seguidos e aceitos até o presente 

momento no estado da arte de IHC.  

                                                             
41  Para maiores informações acerca da linguagem hipermídia, consultar o subitem 2.1.3.3 do presente trabalho.  



 

2.3.4.1 Conceitos-base 

 

  Com o surgimento e adoção do paradigma digital-interativo, surge a necessidade de ser 

feita uma breve comparação entre a tecnologia televisiva em seus conceitos-base, delimitando 

suas diferenças para com o antigo paradigma analógico, hegemônico até o advento da TV 

Digital. Para isto, é de vital importância analisar conceitos e esclarecê-los em suas interligações. 

Sabe-se que o usuário da TV Digital ainda é o mesmo da TV Analógica, muito mais variado do 

que o público da Internet, por exemplo. Nesse contexto, as novas tecnologias televisivas devem 

constantemente adaptar-se ao público alvo a quem são destinadas. 

 O usuário teleinteragente da TV Digital exige tanta simplicidade quanto um telespectador 

da TV Analógica. Porém, destaca-se que a interação trazida para a TV, segundo Piccolo e 

Baranauskas (2006, p. 1), significa transformar um telespectador, que até então apresenta um 

comportamento passivo em relação ao que é exibido na TV42, em um usuário ativo, que pode 

realizar escolhas navegando pelo programa, pela programação e enviando informações. Neste 

contexto, situa-se um hiato a ser superado: propiciar simplicidade na apropriação da TV Digital 

que, intrinsecamente, complexifica o processo comunicativo, em comparação a TV Analógica. 

Assim, a IHC torna-se um elemento central capaz de atenuar as possíveis tensões que surjam 

deste contexto. 

 Ainda segundo os autores acima citados, entre todos os países que já adotaram a TV 

Digital como padrão há mais tempo que o Brasil, como o Reino Unido, Alemanha, Estados 

Unidos, Itália e Japão, em apenas alguns deles (por exemplo, o Reino Unido), obteve-se sucesso 

                                                             
42 Neste ponto se faz necessário realizar um esclarecimento, no que se refere a passividade do telespectador quando 

da utilização dos meios de comunicação de massa e, de modo mais específico, a televisão. A passividade aqui 
referida está relacionada com a incapacidade dos mass media para prover uma comunicação caracterizada pela 
bidirecionalidade no fluxo das mensagens, bem como pela incapacidade de promover formas de intervenção e 
participação do receptor na criação das mesmas. Logo, a interpretação do conceito de passividade não possui 
aqui semelhanças com as primeiras Teorias da Comunicação, notadamente a “Teoria Hipodérmica” ou “Teoria 
da Bala Mágica”, a qual conferia as mensagens transmitidas pelos mass media um poder quase que onipotente 
sobre as audiências, sendo capaz de modelar completamente o seu comportamento. Destaca-se, inclusive, que a 
questão da passividade das audiências nestes moldes é um ponto teórico com uma discussão considerada 
superada pelas próprias teorias que se seguiram a Teoria Hipodérmica, tais como a da “Persuasão”, que já 
colocavam o papel do telespectador na seleção e consumo diferenciado dos mass media. Ou seja, o telespectador 
não atua como um receptáculo inerte de mensagens, mas realiza operações mentais diversas que influem no uso 
que são feitas das mesmas. Por fim, frisa-se que o fator diferencial da interatividade é justamente o de propiciar 
os meios técnicos para que os usuários possam materializar em ações comunicativas as suas reflexões, desejos, 
pensamentos e redes de significados construídos acerca da mensagem que trafega nestes meios. Para maiores 
informações, consultar Wolf (2009) e o subitem 2.1 do presente trabalho. 



na exploração do potencial desta nova mídia, oferecendo serviços e aplicações que, de alguma 

forma, contribuíram para o aumento na qualidade de vida da população. Isto se reflete nos países 

que estão adotando o paradigma da TV Digital agora, já possuindo exemplos de sucesso e 

fracasso para seguir. Mesmo assim, os autores ressaltam a necessidade de se estudar ainda mais a 

IHC, por meio da comparação entre o paradigma antigo e o atual, tanto na parte teórica, como na 

aplicação dos conceitos, bem como colocar questões de pesquisa relevantes para a realidade 

sociocultural do nosso país.  

  Assim, compreender os conceitos nucleares desta área é de grande importância para a 

leitura do restante desde capítulo, levando em conta a passagem da TV Analógica para o formato 

digital sob o ponto de vista do usuário. Logo, aponta-se três aspectos importantes nas mudanças 

ocorridas com a adoção do novo paradigma televisivo: o aparelho em si (sua interface), o 

controle remoto (o meio que permite que ocorra a interação) e o usuário. 

 Falando inicialmente sobre o usuário, o principal agente da mudança de telespectador 

passivo para usuário ativo é a interatividade, que, segundo Freitas (2010, p. 20), é “[...] o fator 

que potencializa o aparelho, fazendo com que o telespectador passe a ser também usuário, não só 

recebendo conteúdo, mas produzindo, enviando e participando”. O usuário da TV Digital 

interativa é corresponsável por vivenciar e conduzir a interatividade. Porém, é necessário que 

haja um meio para que a interação ocorra entre a televisão e o usuário, que haja uma 

comunicação, um entendimento. Esse entendimento se dá através da interface, e é ela que 

permitirá ao usuário experimentar certo nível de interatividade. Quanto mais formas de interação 

a interface permitir, maior será a experiência interativa vivenciada.  

Quando a televisão foi criada, em 1928, ela não possuía um dispositivo para o controle 

remoto das operações possíveis de serem efetivadas. Ela era basicamente controlada por um 

botão rotatório fixado no aparelho televisivo, que trocava os canais, na época em número 

bastante limitado. A partir da década de 50, criado pela Zenith Radio Corporation, o controle 

remoto se popularizou imediatamente, assim como a própria televisão, sendo o primeiro 

componente digital da televisão e, assim, a “pré-história” da digitalização da televisão 

(BRACKMAN, 2010, p. 38). Hoje, é praticamente inimaginável operar uma televisão sem um 

controle remoto. Porém, com o advento da TV Digital, a situação estável do controle remoto 

tende a mudar. 



Usar apenas o controle remoto para manusear os aplicativos implica em interfaces mais 

complexas e limitantes à sua popularização. O controle remoto para a TV Digital ganhou uma 

série de botões extras, o que implica em certas dificuldades de aprendizagem (influenciando, 

assim, na usabilidade do aparelho) e, também, dificuldades de produzir Aplicações Interativas 

para a TV Digital, sendo necessária uma série de ajudas e indicações das funcionalidades 

acionadas pelos diferentes botões no aplicativo.  

Para aplicações que apresentem apenas conteúdo adicional e navegação, o controle 

remoto configura-se como dispositivo eficiente para tais funções. (MARTINS, MELO, 2010, p. 

197). Porém, com o tempo e o surgimento de novas aplicações, novos dispositivos e periféricos 

poderão ser necessários. Aplicações mais ricas e complexas demandarão de novas formas de 

interação, como câmeras, microfones e teclados. Por exemplo, já existem TVs conectadas 

(utilizada em países como EUA) que possuem outros meios de interação, como smarthphones e 

teclados43.  

Por ser uma realidade relativamente nova no Brasil, a TVDI potencialmente pode ser 

mal-interpretada a partir do conceito Internet+TV. Mesmo que pareça não ser inovador o ato de 

fazer compras a distância, via Internet, ou mesmo pela televisão, o sistema de cada uma das 

formas de comprar é diferente. Existem inúmeras diferenças entre a TV Digital e o computador 

além de técnicas, principalmente sociais, como o público alvo atingido, e como este público-alvo 

se comporta frente a esta tecnologia.  

No Quadro 8, podem ser observadas diversas diferenças entre a televisão e o computador, 

sob o ponto de vista do usuário. No quesito Resolução da tela existe certa semelhança entre 

ambos, uma vez que televisões de LCD e Plasma podem servir também como monitor para um 

computador, vindas com os conectores necessários para tal função. Porém, as semelhanças 

param por aí. Televisores podem ser mais antigos e não servir como tela para um computador. 

Além disso, todas as outras formas de interação entre o usuário/telespectador e o equipamento 

são diferentes: a pessoa que assiste a um programa na televisão normalmente está sentada num 

sofá, relaxada, a alguns metros de distância do equipamento. O televisor encontra-se numa sala 

                                                             
43 Outros dispositivos estão sendo desenvolvidos para tornar a experiência da interação com a TV Digital mais 

intuitiva e prática ao usuário. Para as TV Digitais conectadas (que utilizam conexão com a internet por cabo), por 
exemplo, o Logitech Revue, da Logitech™, possui o formato de um teclado com um touch pad incluído, para 
uso com web ou Google TV (http://www.logitech.com/en-us/smartTV/revue). A Logitech™ e a Samsung™ 
também oferecem aplicativos para smarthphone, fazendo dele um meio de interação com a TV Digital. Nota-se 
que o uso de aplicativos para smarthphones na questão TV Digital tem se tornado popular. 



de estar ou quarto, e geralmente mais de uma pessoa assiste a programação ao mesmo tempo. O 

dispositivo de interface mais frequentemente utilizado é o controle remoto. 

Já no caso do computador a primeira diferença notável é que seu uso é individual. Ainda, 

o computador pode ser utilizado em muitos outros lugares, além de existirem os modelos 

portáteis que permitem ao usuário estar, por exemplo, realizando tarefas anódinas diversas ao 

mesmo tempo em que escreve e/ou lê em seu blog favorito. O usuário geralmente o utiliza 

sentado, e a alguns centímetros da tela do computador. Faz uso de mouse e teclado, para interagir 

com a interface do equipamento. 

Segundo Becker (2006, p. 5), muitos das Aplicações Interativas que estão sendo 

desenvolvidas atualmente para a TV Digital utilizam paradigmas da Internet para tratar questões 

da usabilidade e da interatividade e, como consequência disto, apresentam baixo índice de 

sucesso. Ou seja, as individualidades da tecnologia e do usuário não são levadas em conta nestes 

casos, pois apenas se faz o uso de exemplos de sucesso ”transplantados” da Internet. Mesmo 

assim, a Internet não deve ser desprezada ao se visualizar o potencial interativo-comunicacional 

da TV Digital. Apesar de ser diferente, a Internet não pode ser desconsiderada em um projeto de 

Aplicação Interativa, pois representa uma rica fonte de estudos sobre IHC e interatividade nos 

dias atuais. (FREITAS, 2010, p. 70). 

 

 



Quadro 8 - Diferenças na utilização das interfaces de Televisão e Computador 

 

Fonte: Nielsen (2007) 

 

Neste contexto, julga-se que o Brasil, assim como os outros países que estão adotando 

recentemente o paradigma da TV Digital, deve tomar como base os exemplos dos países que já 

utilizam tal padrão, investindo em pesquisas ligadas às áreas que envolvem interface e sua 

ligação com o usuário. Pois, com as mudanças que estão sendo processadas nesta área, se fará 

necessário entender as necessidades do usuário, sempre lembrando que ele nada mais é do que o 

telespectador da TV Analógica, podendo não ter contato prévio com outros tipos de tecnologia 

de caráter digital-interativo, como computadores e smarthphones.  

E é precisamente neste ponto que contextualiza-se todo o estudo teórico da Interface 

Humamo-Computador. Para Lévy (1999, p. 37), a interface pode ser definida como sendo “[...] 

todos os aparatos materiais que permitem a interação entre o universo da informação digital e o 

mundo ordinário.” Portanto, para que a interação descrita por Lévy ocorra, a IHC propõe uma 



série de cuidados que se deve tomar ao lidar com interfaces, fazendo-as serem entendíveis pelas 

pessoas que a ocuparão. 

 

2.3.4.2. Interface Humano-Computador 

 

  Por se tratar de uma área de estudos recente, na qual os resultados baseados em análises 

de aplicações interativas são, até o presente momento, decorrentes de algumas experiências 

pontuais, as questões de pesquisa ligadas à design de interfaces para aplicativos na TV Digital 

ainda estão em seus estágios iniciais de maturação e elaboração. Segundo Castro (2009, p. 2), em 

estudo que tomou como base artigos publicados entre 2003 e 2005, dentre os quatro países 

latino-americanos que adotaram o sistema da digital de televisão, sendo eles o México (2006), 

Brasil (2006), Uruguai (2007) e Colômbia (2008)44, o Brasil é o país que mais possui materiais 

de pesquisa sobre mídias digitais, em especial a TV Digital. Dentre estas pesquisas, torna-se um 

fator de convergência entre as mesmas o seu embasamento a partir das discussões referentes à 

área de Interface Humano-Computador (IHC). 

 A IHC surgiu nos anos 80, preocupada não só com a parte visual de um sistema 

computacional, o design de interface, mas também com o público alvo, seus interesses e 

competências. Refere-se, principalmente, à forma como ocorre a interação entre o ser humano 

frente à tecnologia computacional, formada por software e hardware. É um assunto que envolve 

estudos em diversas áreas, como o design gráfico, a computação e a psicologia. Uma definição 

apresentada pela Association for Computing Machinery - Special Interest Group on Computer 

Human Interaction coloca a IHC como uma subárea preocupada com o projeto, avaliação e 

implementação de sistemas computacionais interativos para o uso humano, e também com o 

estudo dos fenômenos envolvidos nestas etapas. (ACM SIGCHI, 2009, p. 5). Ainda, Gildásio 

(2008, p. 25) considera que uma boa interface deve apresentar não só uma preocupação com as 

funcionalidade e seguranças do sistema, mas também com o seu usuário, seja ele quem for. 

                                                             
44 Até maio de 2011, quase todos os países da América Latina já haviam aderido ao sistema da TV digital, sendo 

eles El Salvador, Peru, Panamá, Argentina, Chile e Venezuela, em 2009, e Equador, Costa Rica, Paraguai, 
Bolívia, República Dominicana e Uruguai, em 2010. Cuba está testando pelo menos três padrões diferentes e a 
Nicarágua está avaliando uma possível implementação do sistema de TV Digital. Os demais países ainda não 
definiram uma posição sobre a adoção da TV Digital. Maiores informações no seguinte link: 
http://www.teleco.com.br/tvdigital.asp. 



 Partindo das considerações da ACM SIGCHI de que a IHC se preocupa com “[...] o 

design, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais interativos para o uso humano 

e com o estudo de fenômenos importantes que os rodeiam” (1992, p. 6, grifo do autor), julga-se 

ser possível vislumbrar se o sistema satisfará as necessidades de usabilidade, aplicabilidade e 

comunicabilidade dos usuários”. (HOFFMAN, 2011, p. 9).  

 A IHC está diretamente conectada, tanto em conceito quanto em aplicação, com o design 

de interação que, segundo a definição de Preece, Rogers e Sharp é o “[...] design de produtos 

interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas [...]”, não importando o 

ambiente em que tais atividades são desempenhadas (2005, p. 11, grifo do autor). Em uma era 

onde atividades diárias, como pagar contas, fazer comprar e se comunicar ocorrem através de 

uma aplicação computacional, é esperado que haja maior cuidado com o planejamento da 

interface de tais aplicações. É através da interface que o usuário tem acesso às funções de uma 

aplicação, e é dela que o usuário depende para conseguir realizar uma determinada tarefa, seja 

ela enviar um SMS, ou ver seu saldo bancário. 

  Mesmo que a proposta inicial da IHC seja estudar a interação entre pessoas e o 

computador, ela também é válida ao se trabalhar com interfaces para a TV Digital, devido aos 

vários aspectos que existem em comum entre as tecnologias. Porém, ao se avançar nos estudos 

desta classe de interação, julga-se que a presença das Tecnologias Digitais de Rede (TDRs), 

tanto na conexão dos computadores em rede quanto na televisão que abre-se para o paradigma 

hipermidiático-interativo, coloca rumos alternativos e potencialmente distintos à TV Digital, se 

comparados com a TV Analógica. No que se refere ao computador e as TDRs, as mesmas fazem 

seu usuário tomar uma atitude ativa e protagonista no processo comunicativo. Do outro lado, a 

Televisão Analógica foi, até o presente momento, um artefato utilizado para mediação de 

atividades comunicacionais completamente de caráter passivo do ponto de vista do telespectador, 

no que se refere as possibilidades de alteração do conteúdo que circula nesta mídia de massa e da 

interação entre os sujeitos envolvidos no processo. É nessa diferença básica que reside a fonte de 

cuidados e maiores atenções na criação do design da interface do aplicativo desenvolvido para a 

TV Digital. 

Assim, para que a interatividade do usuário no contexto da TV Digital possa ser 

aproveitada de forma eficiente no processo comunicativo, sem perdas no que se refere à 

capacidade de interação proposta por este novo meio de comunicação, é necessário que haja um 



design de interface com foco na simplicidade de entendimento das Aplicações Interativas 

propostas, bem como contextualizando o sujeito “usuário”, ou seja, a forma como ele percebe e 

age na interface e as inter-relações dos seus elementos. 

Levando-se em consideração o design da interface das Aplicações Interativas para a TV 

no paradigma digital-interativo, ainda no contexto de estudos da IHC, existem as questões de 

limitações decorrentes do uso de um dispositivo físico que permite a interação entre o usuário e a 

aplicação, sendo que o mais comum no caso da TV, tanto analógica quanto digital, é o controle 

remoto. Assim, devido ao hardware empregado para fazer essa “conversa”, se exige que a 

aplicação possua em sua interface a possibilidade de ser controlada usando os botões direcionais, 

fazendo o papel do mouse de computadores, e ter suas tarefas executadas ao se apertar algum dos 

botões com cores primárias, por exemplo. Tendo isto em vista, a interação precisa ser intuitiva, 

para que o usuário discorra menos tempo até conseguir concluir a tarefa a ser executada no 

aplicativo. 

  Portanto, deve-se levar em questão no desenvolvimento das interfaces das aplicações 

interativas para TV Digital alguns pontos de análise: inicialmente, que o telespectador da 

Televisão Analógica torna-se nesse novo contexto um usuário teleinteragente. E, ainda, que a 

população que antes não era “alfabetizada digitalmente", ao se ver frente a frente com esta  

tecnologia, talvez não se acostume tão fácil com as novas possibilidades que antes não existiam 

na passividade de assistir a programação comum da televisão. (MIRANDA; PICCOLO; 

BARANAUSKAS, 2008, p. 65). Por estes motivos, as discussões a nível de design de interface 

precisam estar presentes no contexto do desenvolvimento de Aplicações Interativas para a TV 

Digital, para que esta tecnologia realmente possa ser apropriada pelos sujeitos e promova, assim, 

processos culturais, educativos e de inclusão digital/social. 

 

2.3.4.3 Design de Interfaces 

 

Por mais parecidas que sejam, as palavras interação e interatividade possuem surgimentos 

e significados bastante diferentes. A primeira surgiu muito antes da segunda, e estava presente 

em várias áreas, como a física, a geografia, a sociologia e a psicologia, porém, sempre mantendo 

um campo significativo em comum. Neste contexto, Primo e Cassol (1999, p. 4) analisando tais 

diferenças definiram a interação como sendo “[...] as relações e influências mútuas entre dois ou 



mais fatores, entes, etc. Isto é, cada fator altera o outro, a si próprio e também a relação existente 

entre eles”. A interação é um tipo de relação que pode ser observado diariamente, na forma como 

nos relacionamos com os outros a todo momento, como a Sociologia e a Psicologia explicam. A 

Geologia usa o termo interação para explicar o movimento que ocorre entre as placas tectônicas 

para explicar o surgimento de montanhas. Na Física, a interação diz respeito a como as partículas 

de comportam em relação a outras partículas. A palavra interação possui ampla utilização e 

significados derivados para cada área de estudo. 

 Já o conceito de interatividade é mais novo, surgindo em 1960 como um neologismo do 

inglês interactivity. (MONTEZ; BECKER, 2005). Na época ele foi utilizado para definir a 

relação do usuário com o computador, que estava cada vez mais presente no cotidiano das 

pessoas, através do mouse e monitor. Com o surgimento de novas interfaces no 

microcomputador, estabeleceu-se novas formas do usuário interagir com o conteúdo digital, 

escolhendo a ordem em que seus comandos seriam enviados ao sistema. Segundo Freitas (2010, 

p. 26), atualmente o termo interatividade é usado para representar a interação mediada por um 

meio eletrônico e está intimamente ligada às novas mídias digitais, que permitem ao usuário 

interagir e desempenhar as mais diversas atividades cotidianas com muitas facilidades. E é essa 

interatividade permitida pelas novas tecnologias que o design de interface deve garantir. 

 O designer deve criar experiências que melhorem e estendam a maneira como as pessoas 

trabalham, se comunicam e interagem (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005, p. 28), o que se 

aplica também as novas mídias, como a TV Digital, O design de interface propriamente dito é 

uma subárea do Design, responsável pela criação da interface de softwares ou aplicativos de 

caráter interativo, para computadores, PDAs, quiosques digitais, etc., sejam eles online ou não. 

Os termos "design de interface" e "design de interação" podem ser usados como sinônimos, 

porém, ainda assim existem certas diferenças, sendo que a interação é mais fácil de ser 

compreendida do que a interface. Logicamente, a interação não ocorre sem que haja uma 

interface, e é este fato que torna ambas as expressões complementares. Em um contexto digital, 

sempre que um designer projeta uma interface ele está criando um meio de interação entre o 

usuário e a Aplicação Interativa. 

 A TV Digital, que nada mais é do que mais uma tecnologia comunicativa que permite a 

apropriação de Aplicações Interativas pelos usuários, exige reflexões acerca da interação entre a 

interface e o usuário. Uma interface bem planejada e estudada, levando também em consideração 



a usabilidade desta interface e os estudo referentes à IHC, garantem não só o sucesso do 

aplicativo na visão do usuário, mas evitam problemas futuros como  gastos técnicos e 

econômicos com redesign. (TEIXEIRA, 2008, p. 16). 

 Logo, o designer é o responsável por moldar graficamente e dar forma à interface, 

tornando-a agradável aos olhos do usuário, deixando botões, textos e tudo o que for importante 

para o usuário presentificado de maneira intuitiva, tornando mais fácil a sua identificação assim 

que o sujeito olha para a tela. Neste contexto, uma das preocupações centrais do designer na 

criação de interfaces é possibilitar ao futuros usuários o maior grau possível de usabilidade das 

Aplicações Interativas criadas.  

 

2.3.4.4 Usabilidade 

 

Compreende-se por usabilidade a qualidade que caracteriza a facilidade de uso das 

aplicações ou produto digitais, tendo assim seu foco voltado ao usuário. (CYBIS, 2007, p. 39). A 

usabilidade de um produto ou serviço tende a garantir que o cliente ou usuário consiga interagir 

com a tecnologia empregada de forma fácil, simples e bastante intuitiva. Logo, reside na 

usabilidade um dos principais aspectos para a garantia do sucesso da TV Digital nos países que 

estão adotando-a. Neste contexto, pontua-se que a usabilidade requer que a interface, com todas 

as suas facilidades, possua os itens necessários para o acesso as funcionalidades nucleares da 

Aplicação Interativa. Simplificar tem como objetivo tornar ao usuário mais fácil interagir com a 

interface da aplicação, independente do meio utilizado para ocorrer a interação. Segundo 

Teixeira (2008, p. 16), “[...] se uma interface for fácil de usar, o ‘usuário’ aprende mais rápido, 

memoriza as operações e comete menos erros”. Simplificando: ele perderá menos tempo, 

apropriando-se mais rapidamente do aplicativo e de suas possibilidades. 

Uma série de testes pode ser aplicada para definir se a interface possui uma boa 

usabilidade, desde testes que avaliam um elemento específico da interface, até aferições sobre 

facilidades e fatores intuitivos na interação global dos elementos que a compõe. 

(BRACKMANN, 2010, p. 101). É válido lembrar que conhecer o usuário é de extrema 

importância na hora de se planejar uma interface. Deve ser de conhecimento geral, ou seja, tanto 

do designer quanto dos programadores das Aplicações Interativas, bem como dos produtores do 

conteúdo hipermídia, quem usufruirá do aplicativo (faixa etária, grupo social, etc.), se possui 



conhecimentos em áreas específicas tratadas na aplicação, qual o seu grau de letramento digital45 

, entre outros aspectos.  

 Segundo Teixeira (2008, p. 96), “[...] os estudos da usabilidade se iniciam na ergonomia, 

o sentido de conseguir a máxima eficiência de uso de um determinado produto em seu contexto”. 

Esta área envolve disciplinas como design gráfico e industrial, e engenharia de software. Juntas, 

elas estão diretamente ligadas ao “diálogo” na interface, sendo esta a capacidade do aplicativo 

em permitir que o usuário alcance suas metas de interação com o sistema. Assim, pode-se 

pontuar que a “[...] usabilidade é uma característica que todo sistema de informação busca, ao 

longo do tempo, na medida em que sua estrutura de linguagem se constrói e se complexifica”. 

(TEIXEIRA, 2008, p. 97). A usabilidade atualmente faz parte do design de interfaces, ou seja, 

este último precisa garantir que exista usabilidade na interface a ser desenvolvida por um 

designer. O objetivo central é sempre estar voltado para as necessidades do usuário. Desta forma, 

não só o software ou Aplicação Interativa se torna bem sucedida, através de segurança, facilidade 

de uso, melhorias constantes, como também o usuário passa a ter mais confiança e usar a 

ferramenta para suprir suas necessidades.  

  Para ser possível calcular e compreender a usabilidade de um produto ou serviço 

oferecido, alguns autores separam a usabilidade em atributos desejáveis. Neste sentido, conforme 

Nielsen (1993), é possível definir cinco princípios de usabilidade, inicialmente projetados na 

engenharia da usabilidade. Estes atributos são: 

 

• Learnability: diz respeito à facilidade de aprendizado do usuário perante uma nova 

tecnologia imposta a ele. Esta é, obviamente, uma das características mais desejadas 

em um novo aplicativo, principalmente para a TV Digital, onde o novo usuário, ainda 

não adaptado ao contexto televisivo digital, necessita aprender com a maior facilidade 

possível as funcionalidades do aplicativo; 

• Efficiency: É o modo como o aplicativo pode auxiliar o usuário na realização de 

tarefas, principalmente medindo-se a quantidade de tempo que será gasta para que o 

                                                             
45 Segundo Soares (2002, p. 151) letramento digital é “[...] um certo estado ou condição que adquirem os que se 

apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela, diferente do estado ou 
condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel”. 

 

 



usuário conclua sua tarefa. Logo, o aplicativo precisa ser de fácil entendimento, para 

que usuários leigos o utilizem com desembaraço desde as primeiras aproximações. 

Ainda, julga-se que o aplicativo eficiente precisa ser flexível para atender às 

necessidades de usuários avançados. Um menor número de passos para se atingir um 

objetivo aumenta a eficiência do aplicativo ou serviço; 

• Memorability: Atributo que diz respeito a facilidade do usuário lembrar os passos 

para realizar determinada tarefa. Principalmente numa tecnologia nova, é importante 

se estudar a forma como o usuário chegará aos resultados esperados, e se um novo 

usuário terá muita dificuldade para alcançar seus objetivos. Aplicativos confusos, com 

muitos passos, muitos botões ou com insuficiência de informações tendem a ser mais 

difíceis no processo de memorização das etapas necessárias a execução de uma 

determinada tarefa; 

• Errors: Um software ou Aplicação Interativa qualquer deve oferecer um mínimo de 

segurança ao usuário quanto a possíveis erros (como os de entrada ou saída), danos 

estes que podem inviabilizar a execução da tarefa proposta ou mesmo prejudicando o 

aparelho utilizado. A interface deverá garantir que o usuário não cometa erros 

enquanto estiver distraído, como por exemplo excluir projetos ou contas. Para isto, 

podem haver formas de contornar exclusões acidentais ou mesmo impedi-las, com 

confirmações antes da exclusão definitiva; 

• Satisfaction: Basicamente, seria a medida do quanto a ferramenta ou aplicativo 

consegue realizar as funcionalidade a que se propõe, e o quanto ela é aceita pelos 

usuários. Desta forma, o usuário pode considerá-lo útil ou não para a execução da 

tarefa proposta pelo software. 

 

 Outros autores definem estes mesmos atributos de diferentes formas, como a ISO 

(International Organization for Standardization), que resume todas as cinco divisões de Nielsen 

em apenas três: eficácia, eficiência e satisfação (ISO, 2006). Mesmo que hajam outras formas de 

definir os atributos desejáveis num programa para a TV Digital, as características básicas 

desejadas ainda são as mesmas. 

Analisando-se estes atributos da usabilidade, a tarefa de criar uma Aplicação Interativa 

para a TV Digital pode se tornar menos penosa. Mesmo assim, por ser uma tecnologia muito 



nova, vários pontos da usabilidade podem ser postos em questão. Será que todas estas 

predefinições de usabilidade presentes em softwares de computador são válidas também para a 

TV Digital? Assim, pontua-se que as novas possibilidades oferecidas pela interatividade na TV 

devem ser profundamente estudadas, seja na criação e experimentação de novos aplicativos ou 

na teorização dos novos conteúdos. 

 Entre os muitos desafios que a TV Digital apresenta atualmente quando se refere à 

usabilidade, o maior de todos é o controle remoto. Atualmente, não existe nenhuma 

especificação de como se deve dar a utilização das teclas na construção de uma Aplicação 

Interativa, seja ele de vendas ou um ambiente de ensino-aprendizagem. A principal forma de 

interação com a programação da TV Digital atualmente ocorre através do controle remoto, que 

agora possui uma série de botões novos. Alguns são de fácil entendimento, tanto para o criador 

de aplicativos, quanto para o usuário, como os botões OK e EXIT, visto serem conhecidos pela 

sua utilização em outras tecnologias digitais. Porém, muitos dos outros botões presentes no 

controle remoto não possuem uma utilidade bem definida, sendo, portanto, atribuída a função 

que o programador da Aplicação Interativa julgar necessária. Este é um grande problema para a 

usabilidade e a popularização da interatividade na TV Digital, uma vez que cada aplicativo 

criado poderá ter um sistema diferente de botões para determinada função. 

 Por enquanto, isto continuará atrapalhando a aplicabilidade da usabilidade na TV Digital 

como um todo. No entanto, existem pesquisadores procurando uma melhor solução para os 

problemas de usabilidade do controle remoto. Husloff construiu uma proposta de controle 

remoto, onde está especificado, “[...] a exemplo do que está em uso nos países com televisão 

digital, a padronização de cores e teclas para interação. Foram construídas quatro teclas em cores 

que indicam o tipo de interação: vermelho para a função liga/desliga; verde para a permissão de 

ação; azul para interrupção de ação; e amarelo para pausar dada ação”. (ALMAS, 2005, p. 78). O 

modelo ainda inclui um flip que, quando aberto, possui um teclado para inserções alfanuméricas. 

Para melhorar a usabilidade, ainda neste modelo proposto, quando a aplicação necessita que uma 

tecla seja pressionada, o controle remoto acenderia uma luz no botão indicado, facilitando a 

interação. 

 Ainda sobre as interfaces na TV Digital, outro desafio a ser aprofundado em estudos 

posteriores é o da relação do usuário com o meio da interação, ou seja, questões fundamentais 

sobre a velocidade de aprendizagem e satisfação do usuário. Desafios como estes podem ser 



aferidos através de um teste de usabilidade, por onde a medida de desempenho do usuário pode 

ser obtida. É claro que quem estará sendo testado não é o usuário, e sim a Aplicação Interativa e 

a forma como o usuário o vê. Problemas com aspectos gráficos, número de botões, complexidade 

de linguagem, aprendizagem, raciocínio, entre outros, poderão ser, então, identificados. 

 O usuário da TV Digital, como já mencionado, é diferente daquele que utiliza o 

computador, e também diferencia-se do telespectador da TV Analógica. As novas formas de 

comunicação interativa podem mudar drasticamente a interação entre o usuário e o sistema 

televisivo. E é por isso que as áreas de IHC, design de interfaces e usabilidade merecem atenção 

especial e uma série de estudos referentes à criação de interfaces e sua aplicabilidade. 
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2.4 Considerações sobre os aspectos comunicacionais na TV Digital: conceitos e 
fundamentos antropológicos, epistemológicos e políticos 

 

 No sentido de buscar uma construção teórica na área da comunicação que considere os 

aspectos centrais relativos aos processos de troca e compartilhamento de mensagens no âmbito 

do ciberespaço, julga-se necessário no contexto do presente trabalho ainda o estabelecimento de 

reflexões pontuais acerca do conceito de comunicação propriamente dito. Acredita-se que 

somente desta forma torna-se possível verificar geneticamente a ambiguidade de que tal conceito 

está imbuído, e que faz com que haja uma abertura semântica na sua significação que permite, 



em uma primeira análise superficial, classificar como “comunicação” processos meramente de 

transmissão unidirecional de informações, tais como os processos operados pelos mass media, 

por exemplo.  

Para além deste conceito “reduzido” de comunicação, será advogado que processos 

comunicativos somente ocorrem onde há diálogo e, ainda, que somente há diálogo quando existe 

uma relação de reciprocidade e igualdade entre os sujeitos envolvidos na comunicação. Tal 

contexto comunicativo, porém, não verifica-se nos mass media, unidirecionais, centralizadores e 

verticais. No que tange a abertura para um “mais comunicacional”, interativo, dialógico, 

bidirecional e reticular, acredita-se que é na emergência da “Era” dos Computadores e das 

Tecnologias Digitais de Rede ligadas ao “Polo da Informática” que tais possibilidades vêm sendo 

potencializadas no contexto sociocultural contemporâneo. 

Neste mesmo sentido, no que tange a TV Digital, inserida no contexto da “Era” dos 

Computadores e da cibercultura, tal discussão será oportuna para desvelar o caráter comunicativo 

inerentemente híbrido de tal artefato tecnológico. Assim, tem-se em vista que a TV Digital 

mantém, por um lado, características de distribuição massiva de informações herdadas da sua 

forma anterior enquanto mass media (TV Analógica). E, de outro, tal artefato oportuniza a 

abertura de processos comunicativos entendidos enquanto coparticipação dos sujeitos no ato de 

significar o mundo, e não meramente a extensão de comunicados e informações às massas. 

Portanto, configura-se com a TV Digital a possibilidade de superação do modelo meramente 

transmissivo que caracterizou esta mídia até o presente momento, buscando adequá-la as 

demandas comunicacionais e culturais que emergem do contexto social contemporâneo. Assim, 

no ambiente da cibercultura experimentado pela sociedade tecnológica e conectada em rede, a 

emergência da TV Digital torna-se um epifenômeno da busca incessante de abertura de 

possibilidade para que cada sujeito possa ser, minimamente, um polo de emissão de sentidos em 

potencial; possa ser, enfim, sujeito da comunicação e protagonista dos processos de interação 

social do seu tempo. 

 

2.4.1 O conceito de comunicação: etimologia, ambiguidades e possibilidades 
 

Ciro Eduardo Gusatti 

Vitor Malaggi 



 

 A definição do conceito de comunicação esbarra inevitavelmente em dúvidas naturais 

quanto ao que se entende concretamente por tal acepção. Ao senso comum, a comunicação é 

definida como um processo de intercâmbio de informações que tem como um dos seus objetivos 

a persuasão. Através de símbolos instituídos socialmente, as pessoas, por um sistema de 

codificação e decodificação, são capazes de se comunicar. Comunicação para alguns pensadores 

contemporâneos vai além disso; torna-se, na verdade, uma expressão-motor da sociedade 

contemporânea, especialmente quando relacionada à sua percepção midiática. 

 

Não parece ser mera coincidência a recorrência a expressões como: ‘Aldeia Global’ 
(McLuhan, 1974), ‘Era da Informação’ ou ‘Sociedade de Rede’ (Castells, 1992), 
‘Sociedade Informática’ (Schaff, 1991), ‘Sociedade da Informação’ (Lyon, 1988; 
Kumar, 1997, dentre outros), ‘Sociedade Conquistada pela Comunicação’ (Miège, 
1989), ‘Sociedade da Comunicação’ ou ‘Sociedade dos Mass Media’ (Vattimo, 1991), 
‘Sociedade da Informação ou da Comunicação’ (Soares, 1996), ‘Capitalismo de 
Informação’ (Jameson, 1991) e ‘Planetas mídias’ (Moraes, 1998). Todas estas 
denominações, entre muitas outras possíveis, têm sido insistentemente evocadas para 
dizer o contemporâneo (RUBIN, 2000 p. 26). 

 

Assim sendo, e somando-se a esta diversidade de concepções teóricas e ideológicas, um 

dado comum aparece como fundamental para a investigação deste conceito: a compreensão da 

contemporaneidade como uma sociedade estruturada e ambientada potencialmente pela 

comunicação. Tal fato verifica-se por meio da explosão dos pontos de emissão característicos da 

cibercultura (LEMOS, 2003), onde a infraestrutura tecnológica telemática em rede possibilita 

processos de comunicação em uma escala e qualidade até então não possibilitada na história da 

humanidade. Compreendendo esta primeira aproximação do conceito de comunicação e 

percebendo sua abrangência, entende-se o porquê de sua atual aplicação nos mais diferentes 

contextos e descrevendo diversos fenômenos. Duarte exemplifica essas relações descrevendo as 

aplicações da comunicação em outras ciências:  

 

[...] as intercomunicações celulares, na Biologia; a formação das redes neurais nas 
Ciências Cognitivas; os fenômenos de troca de calor, na Termodinâmica; os estudos dos 
meios de comunicação de massa e os estudos do corpo de plataforma de significados, 
vistos tanto na Sociologia quanto na Antropologia (2003, p. 41). 

  

Assim, neste momento se faz necessário realizar uma digressão acerca da extensão da 

acepção “comunicação” como conceito explicativo de um conjunto de fenômenos específicos da 



realidade. Em uma abordagem ampla, o conceito de comunicação tem sido referenciado por 

diferentes autores para explicar fenômenos não necessariamente humanos, mas também de nível 

químico, físico e biológicos em geral. Neste contexto, é possível citar Santaella (2001, p. 16-23) 

que, ao aprofundar a busca por diversas conceituações sobre comunicação, acaba por verificar 

que diversos autores a consideram como metáfora explicativa de um fenômeno existente desde a 

concepção da própria vida. Assim, existiria comunicação desde as formas mais simples de vida, 

nos processos químico-físicos das células, até mesmo em seu interior na troca de mensagem 

entre as suas partes constituintes, visando regular as funções primordiais de alimentação, defesa, 

etc. Por fim, ressalta a autora que “[...] bem antes de operar no mundo macroscópico das relações 

sociais humanas, a comunicação já opera na microscopia dos corpos vivos”, sendo a 

comunicação então “[...] uma propriedade de toda e qualquer formas de vida”. (Ibidem, p. 23). 

 Tal opção por um conceito abrangente de comunicação deve ser levada em consideração, 

visto que a mesma pode ajudar na compreensão de diversos fenômenos onde a interação entre 

organismos vivos através da troca de mensagens se faz presente. Porém, para os objetivos do 

presente estudo, a compreensão da acepção comunicação estará delimitada enquanto forma de 

interação mediada simbolicamente entre seres humanos, o que envolve, invariavelmente, a 

produção e compartilhamento de significados, fato que autoriza a criação do mundo da cultura, 

próprio e específico da espécie humana. Esta escolha se faz necessária para delimitar o escopo 

das considerações que serão efetivadas quanto das possibilidades comunicativas da TV Digital 

enquanto artefato tecnológico mediador da interação simbólica entre seres humanos. Assim, 

frisa-se que esta opção não visa esgotar toda a potencialidade do conceito, mas sim restringi-lo a 

um contexto específico de análises. 

Logo, buscando não ater-se à abrangência do conceito de comunicação, e tendo por 

objetivo a clara definição do que realmente é este objeto de estudo no sentido de interação 

humana, entende-se como necessária uma pesquisa etimológica do conceito. Neste sentido, 

Cunha afirma que “Comunicação é derivada da palavra latina communis da qual surge o termo 

comum em nosso idioma. Communis quer dizer pertencente a todos ou a muitos. Dessa mesma 

raiz latina surge a palavra comunicare, origem de comungar e comunicar”. (1999, p. 308, grifo 

do autor). 

Num novo desdobramento dessa raiz, ainda no latim, chega-se a comunication que indica 

a ideia de tornar comum. Além disso, desdobrando o sufixo latino ica, se tem a indicação estar 



em relação, e o sufixo ção indicando ação de. Neste mesmo contexto de reflexões Lima 

acrescenta que “Comunicação tem sua origem etimológica no substantivo latino 

communicationem (século XV), que significa 'a ação de tornar comum'”. (2004, p. 22, grifo do 

autor). Os conceitos “estar em relação” e “ação de tornar comum” leva a compreensão que, para 

que exista comunicação, necessita-se do fenômeno de contato entre os indivíduos comunicantes. 

A partir disso Duarte desenvolve uma resolução etimológica que denomina de macro conceito da 

comunicação: “[...] pertence a muitos, comungar, tornar comum, estar em relação e ação de, se 

associam formando um macro conceito chamado comunicação”. (2003, p. 43, grifos nosso). 

Interpreta-se então que estes diversos microconceitos tornam-se referência epistemológica direta 

para o desenvolvimento conceitual da ciência da comunicação. 

 

 

Figura 9 – Organograma do macro conceito de comunicação 

 

Os autores da comunicação buscam a essência do objeto de estudo nestes microconceitos 

primordiais e, dependendo de suas conclusões, optam por tomar como referência o foco de um 

ou outro deles. Assim, é possível neste contexto citar exemplos de definição do que é 

comunicação a partir de diferentes teóricos e, através da vinculação destas acepções com um 

microconceito etimológico determinado, analisar brevemente a influência que o mesmo exerce 

no entendimento do que é e de como ocorrem os processos comunicativos. 



 Inicialmente, é possível relatar o conceito de comunicação elaborado por Shannon e 

Weaver (1949) como exemplo de aplicação do microconceito ação de. Assim, segundo tais 

autores, em uma compreensão bastante ampla, a comunicação inclui “[...] todos os 

procedimentos pelos quais uma mente pode afetar outra. Isto, obviamente, envolve não apenas o 

discurso oral e escrito, como também música, artes visuais, teatro, balé e, na verdade, todo o 

comportamento humano”. (Ibidem, 1949, p. 3). Além de abrir o fenômeno comunicativo para 

formas de comportamento não verbal, o que mais se destaca nesta acepção é a caracterização 

centralizada em uma ação onde um sujeito opera um processo de “afetar” outrem 

simbolicamente. Invariavelmente, destaca-se nesta acepção um sentido de transmissão, de 

entrega, de extensão e, poder-se-ia dizer, de invasão da subjetividade de um sujeito B por outro 

sujeito A, processo no qual o sujeito B encontra-se de certa forma “desarmado” de possibilidades 

de também agir comunicativamente e interferir na relação que se estabelece. Caracteriza-se, 

portanto, um conceito de comunicação fortemente aliado ao microconceito de ação de com 

caráter transmissivo, o que produz como epifenômeno uma negação ao sentido de comunicação 

como uma ação de tornar comum, de comunhão e compartilhamento de  significados. 

 Já no que tange à aplicação do conceito de comunicação em correlação com 

microconceitos como comungar, tornar comum e compartilhar, é possível citar por exemplo a 

definição expressa por Wood (2009). Para esta autora, é possível definir a comunicação por meio 

de quatro elementos centrais, extraídos da seguinte compreensão: “[...] comunicação é um 

processo sistêmico no qual as pessoas interagem com símbolos e por meio deles para criar e 

interpretar significados”. (Ibidem, p. 37). Nestes termos, a comunicação estaria caracterizada 

enquanto processo, por ocorrer dentro de sistemas, por ser uma atividade simbólica e, 

consequentemente, por envolver a produção de significados. Porém, o fator mais importante das 

sistematizações de Wood é a interligação realizada entre o conceito de comunicação postulado e 

uma definição de modelo de processo de comunicação humana de caráter transacional. (Ibidem, 

p. 41). Partindo de uma análise crítica dos modelos denominados de “linear” (baseado nas 

contribuições de Harold Laswell e dos teóricos da informação Claude Shannon e Warren 

Weaver) e “interativo” (baseado nas contribuições de Wilbur Schramm), Wood defenderá que 

somente um modelo transacional de comunicação pode expressar o dinamismo inerente a 

comunicação humana. 



 Tal modelo transacional possui diversas características que o aproximam dos 

microconceitos de comunicação enquanto comunhão e compartilhamento. Inicialmente, Wood 

postula a necessidade de rompimento com os modelos baseados em uma caracterização estanque 

de emissores e receptores, visto que os dois ou mais sujeitos envolvidos em um processos 

comunicativo enviam e recebem mensagens, muitas vezes ao mesmo tempo (através de 

comunicação verbal e não verbal). Nestes termos, são denominados ambos como comunicadores, 

o que reflete um nível de igualdade e reciprocidade na comunicação. (Ibidem, p. 43-44). Ainda, 

coloca a autora que o modelo transacional busca representar a comunicação enquanto processo 

espalhado no tempo, e não como uma “fotografia estanque” de uma determinada ação de 

transmissão de uma mensagem de um lado (emissor) para outro (receptor).  

Por fim, postula Wood que tal modelo considera os diversos contextos socioculturais que 

influenciam os processos de significação, os quais cada sujeito-comunicador “coloca em jogo” 

quando participa de um processo de interação simbólica. Nestes termos, o modelo transacional 

pondera que a comunicação ocorre na produção de um contexto de significados e sentidos em 

comum entre os comunicadores, onde ambos interligam suas áreas de experiência para, 

conjuntamente, significar a realidade que esta sendo comunicada. (Ibidem, p. 44). 

Resumidamente, pontua Wood que o conceito de comunicação entendido enquanto um processo 

transacional passa pelo reconhecimento de 

 

[...] que o eu e os outros estão envolvidos em um processo compartilhado: a 
comunicação é orientada para o nós (Como nós compreendemos? Como lidamos com 
este conflito?) em vez de orientada para o eu (É isso que quero dizer. É isso que eu 
quero.) (2009, p. 44). 

 

Assim, julga-se que fica claro a opção de tal modelo do processo comunicativo 

transacional caracterizado por Wood (2009) enquanto compreensão do fenômeno comunicativo a 

partir dos microconceitos de comungar e compartilhar, de um estar em relação em um nível não 

meramente transmissivo e de ação de um sujeito sobre o outro, mas sim de busca pela 

reciprocidade no diálogo coparticipado. Ainda neste contexto de análises, aponta-se que a 

definição de cada conceito e o apoio em determinado microconceito tem iminente relação com o 

contexto sociocultural da sociedade vigente e as características de formação pessoal do próprio 

autor pensante. Essa relação sincrética entre o pensante e a realidade do objeto de estudo deve 

ser levada em consideração a fim de se ter uma consciência interpretativa e evitar equívocos a 



partir de uma visão parcial ou desvirtuada de uma realidade. Referenciando esta questão Duarte 

explica que  

 

[...] os conceitos possuem história, um percurso no qual são redefinidas, reorganizadas e 
agregam outros valores de acordo com o contexto histórico e emocional de cada 
coletivo que o legitima [...] o sentido de uma palavra não é resultado de uma escolha 
pessoal, mas de um espírito do tempo que a elege (2003, p. 43, grifo nosso). 

 

Delineia-se então que o processo de conceitualização da comunicação que se deseja 

operar, mais do que um caracterizar a partir de uma perspectiva A ou B, tem como objetivo 

entender as formas de interação mediadas simbolicamente dentro das características do atual 

“espírito do tempo”, levando em consideração o formato sociocultural da sociedade 

contemporânea. Neste sentido, identifica-se que a palavra comunicação enquadrada no atual 

“espírito do tempo” carrega uma ambiguidade implícita em seu significado original. 

Ambiguidade representada por seus extremos: trata-se do problema entre o ato de transmitir, que 

se torna um processo unidirecional, e compartilhar, que se torna um processo participativo. 

 Destacando, por exemplo, a avaliação do microconceito etimológico “tornar comum”, 

decreta-se a dúvida se este deve ser resultado simplesmente da transmissão ou de um 

compartilhamento. Lima explica essas características afirmando que “[...] para que se transmita 

algo é preciso que se admita que esse algo possa ser apropriado e em seguida 'transmitido' a 

outro. Quando se compartilha, ao contrário, o que ocorre é uma coparticipação, uma comunhão”. 

(2004, p. 23). A afirmação do autor é embasada no pensamento de Freire (1977), que 

considerava a comunicação um processo de coparticipação de sujeitos no ato de conhecer, 

aproximando-se assim da ideia de compartilhar. Já o ato de transmitir aproxima-se da ideia de 

extensão, caracterizando apenas uma transferência ou invasão. 

Indo ao encontro de ambos os autores, tem-se as conclusões de Duarte, abordando como 

foco a perspectiva do “tornar comum”. Este autor posiciona-se afirmando que “[...] para que algo 

seja comum a um grupo, para que haja comunhão, para tornar um pensamento comum 

[compartilhar], os envolvidos inevitavelmente têm de estar em relação”. (DUARTE, 2003, p. 46, 

grifos nosso). De qualquer forma, não se pode caracterizar a transmissão como processo de 

ausência do fenômeno de estar em relação. Existe relação também na transmissão. A questão, 

entretanto, recai sobre a avaliação da qualidade que existe nessa relação. 



O estar em relação transmissivo ou extensionista tende naturalmente a colocar um dos 

indivíduos comunicantes em um estado de passividade e acomodação, impossibilitando ao 

mesmo um canal de retorno potencialmente equivalente ao indivíduo emissor da mensagem. A 

televisão convencional pode servir de exemplo: o jornalista emite a informação através do meio 

televiso para o telespectador (existe a relação), contudo, o telespectador é impossibilitado de 

responder ao jornalista através do mesmo canal e com a mesma potencialidade (relação de 

retorno comprometida). Sendo assim, ambos os conceitos transmitir e compartilhar 

proporcionam um estar em relação, mas a partir de uma qualificação participativa diferente. A 

qualificação dessa relação acaba dependendo então de um “tomar parte” dos indivíduos, que só 

se estabeleceria no conceito compartilhar / comungar. 

 

 

Figura 10 – Fluxograma da relação extensionista e da relação compartilhadora 

 

Define-se então, a partir de uma articulação entre os conceitos de Wood, Lima, Freire e 

Duarte que o “estar em relação” comunicativo parte de um processo de coparticipação, de 

compartilhamento. Este compartilhar, entretanto, para que possa ser apropriado, necessita de um 

pensamento comum (estar em relação) entre os indivíduos. Implica-se assim, a emergência de 

uma área de intersecção, uma zona de encontro perceptivo potencialmente igualitário entre 

emissor e o receptor (estar em relação qualificado). Chega-se a partir daí na ideia de relação 



dialógica, onde o sentido da comunicação é possibilitado pela disposição do processo à 

participação e da potencialidade dos interlocutores tomarem parte no contexto onde os 

significados são apropriados e (re)criados. A relação dialógica entre os indivíduos comunicantes 

refere-se então a capacidade de todos “ouvirem”, perceberem a expressão do outro e 

modificarem-se, alterando, assim, o contexto significativo em comum atual, que expressa o 

objeto mediador da comunicação. E é nesse fenômeno de transformação e de troca, na 

coparticipação dos sujeitos no ato de pensar, que acontece a intersecção dos significados e 

sentidos expressos no ato de comunicação. 

Nestes termos, Freire (1977) define que a comunicação encontra-se exatamente nesta 

situação, onde as pessoas desenvolvem o ato de pensar juntas, onde o produto dessa relação 

dialógica torna-se conhecimento comum de ambos os indivíduos. Assim, na concepção freireana 

a comunicação é  “[...] a co-participação dos sujeitos no ato de pensar [...] [ela] implica uma 

reciprocidade que não pode ser rompida […]”. (Ibidem, p. 66-67). 

Partindo das discussões até aqui efetivadas, e visando delimitar um abordagem de 

processo comunicativo em sintonia com as qualidades interativas da TV Digital, julga-se  

possível a partir do pensamento freireano operar um conjunto de reflexões críticas no sentido do 

desenvolvimento preliminar de um “Modelo Teórico de Comunicação Dialógica”, voltado à 

compreensão da comunicação/diálogo na dimensão humana. (LIMA, 2004, p. 49). A partir desse 

modelo, e da sua imbricação com o conceito de interatividade proposto por Silva (2002), 

configura-se uma base teórica para o entendimento dos processos comunicativos mediados que 

se desenvolvem no ciberespaço, ambiente de interação social emergente da “Era” dos 

Computadores. 

 

2.4.2 Por um Modelo Teórico de Comunicação Dialógica: uma proposta com base nas 
reflexões comunicacionais freireanas 
 

Vitor Malaggi 

 

 A busca por um modelo teórico de comunicação, que leve em conta o diálogo enquanto 

elemento qualificador do processo em que os sujeitos apropriam-se da realidade em comunhão, é 

a busca pela restituição do significado de comunicação enquanto momento intersubjetivo que 



estabelece um “pensar certo” entre ambos os sujeitos interlocutores. E, em Freire, o “pensar certo 

ou verdadeiro” envolve sempre uma relação curiosa e de busca entre dois sujeitos que refletem 

dialogicamente sobre as suas ações na realidade concreta que os mediatiza, processo onde 

cosignificando-a buscam melhor compreendê-la e transformá-la de forma crítica. (FREIRE, 

2010a, p. 12; 2011, p. 114). Neste sentido, as considerações de Paulo Freire sobre comunicação e 

diálogo, desenvolvidas ao longo de suas obras e, de maneira mais intensa em “Pedagogia do 

Oprimido” e “Extensão ou Comunicação?”, podem ajudar na configuração do que Lima (1996, 

p. 471) chama de “[...] bases para uma teoria dialógica da comunicação e da cultura”.  

 Destaca-se que Freire, embora que não tenha centrado sua obra inteiramente sobre a 

questão da comunicação em suas diversas características, tem no diálogo um conceito chave para 

a compreensão de suas proposições educativo-filosóficas. Este autor desenvolveu 

interdisciplinarmente os conceitos de comunicação e diálogo em confluência com áreas do 

conhecimento como Filosofia, Ciência Política, Sociologia e Educação. Ancorado nestas 

disciplinas, construiu um conjunto de premissas teórico-práticas sobre o papel que tais conceitos 

possuem no processo de libertação humana – objetivo central de sua obra. Neste contexto, Freire 

operou uma ressignificação de como a comunicação pode ser entendida para além da sua 

interpretação enquanto “simples transmissão de informações”.  

 Logo, ressalta-se que para a época em que escreveu suas “reflexões dialógicas”, Freire 

colocava-se em contraponto explícito com as Teorias da Comunicação de Massa, 

especificamente os modelos da “Manipulação” e da “Persuasão”46. Estes, como bem ressalta 

Lima (2004, p. 55-56), faziam-se influentes no contexto latino-americano vivenciado por Freire 

nos anos 60. Como exemplo, destaca-se a ideia de “extensão rural” derivada de tais construções 

teóricas, concretizadas em ações políticas do governo Kennedy como a “Aliança para o 

Progresso”, a qual visava processos de invasão cultural e econômica com o intuito de frear a 

expansão do socialismo na América Latina após a Revolução Cubana. (TORRES, 1996, p. 119). 

                                                             
46  Tais modelos, na forma como foram sintetizados por Lima (2004, p. 39-42), referem-se à “Teoria Hipodérmica” 

e a “Teoria da Persuasão” dos meios de comunicação de massa, descritas por autores como Wolf (2009) e 
Defleur e Ball-Rokeach (1993). Freire faz referências explícitas a estes modelos de compreensão do processo de 
comunicação, em sua dimensão epistemológica, como, por exemplo, ao realizar a crítica da manipulação como 
elemento componente do que denominava “Teoria da Ação Antidialógica” (2011, p. 198-204), e ao ressaltar o 
caráter dominador e objetificador dos sujeitos imbricado na ideia de persuasão por meio de propagandas e 
comunicados enquanto forma de compreender a ação educativa que busque a construção de conhecimentos. 
(1977, p. 23). Para maiores informações sobre estes os modelos teóricos de comunicação da “Manipulação” e 
"Persuasão”, verificar o capítulo 2, subitem 2.1. 



Um dos motes da “Aliança” era justamente providenciar “ajuda econômica” advinda do Primeiro 

Mundo “tecnológico” ao Terceiro Mundo “atrasado e ignorante”, por meio de ações educativas 

que compreendiam a reforma agrária enquanto transmissão de “novas e modernas” técnicas 

agrícolas aos camponeses latino-americanos. Tal concepção de “extensão”, enquanto portadora 

de uma compreensão acurada do ato de conhecer, foi veementemente combatida por Freire no 

seu livro “Extensão ou Comunicação?”, sendo tal crítica também desenvolvida em sua faceta 

política nos livros “Pedagogia do Oprimido” e “Ação Cultural para a Liberdade”. 

 Neste contexto, o objetivo principal deste subitem é o de buscar o conceito de 

comunicação/diálogo em Paulo Freire, através do desvelamento de suas características e/ou 

dimensões. Para tanto, julga-se necessário realizar algumas pontuações introdutórias que ajudem 

na delimitação de como o conceito de diálogo é trabalhado por Freire para a compreensão do que 

são os processos comunicativos. 

 Um primeiro ponto a ser ressaltado é de caráter puramente semântico, e trata-se da 

aproximação que Freire faz entre os conceitos de comunicação e diálogo, tratando-os, à primeira 

vista, enquanto sinônimos. Nas obras de Freire dedicadas mais aprofundadamente à reflexão 

sobre estes conceitos, ambos aparecem ao leitor inicialmente de maneira indiscriminada, fato 

ressaltado por autores como Lima (2004, p. 62-63). Por exemplo, quando Freire relata que todo 

ato de pensar e conhecer exige dois sujeitos em comunicação sobre um objeto cognoscente, 

visando significá-lo em comunhão (1977, p. 66) e, em alguns parágrafos anteriores da mesma 

obra, destaca a relação dialógica como elemento constitutivo central do ato de conhecimento 

(Ibidem, p. 66). Porém, tal indefinição resolve-se quando o autor propõe que a característica 

central da comunicação “[...] é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo” 

(Ibidem, p. 67), bem como quando distingue que comunicação e diálogo possuem campos 

significativos semelhantes somente na medida em que ambos não denotem processos de 

transferência de saber de um sujeito a outro, “[...] mas um encontro de Sujeitos interlocutores 

que buscam a significação dos significados”. (Ibidem, p. 69)  

 Assim, assume-se a hipótese que Freire busca justamente construir o seu conceito de 

comunicação enquanto comunhão, ou seja, um processo de “estar em relação” comunicativa 

qualificada, tal como descrito no subitem anterior. Para isso, visando distanciar-se da possível 

interpretação de comunicação enquanto um mero “estar em relação” transmissivo, coloca a 

relação dialógica como o fator que caracteriza e qualifica a comunicação enquanto 



coparticipação. Enquanto processo onde os sujeitos comungam de um objeto de conhecimento  

que os mediatiza em um relação recíproca, de igualdade, visando apreendê-lo conceitualmente 

para melhor operar praticamente sobre ele. Conclui-se que, para Freire, “só o diálogo comunica” 

(2010b, p. 115), posto que fora da comunicação dialógica em si existe a possibilidade de encarar 

o processo de conhecimento enquanto extensão, transmissão e sobreposição de um sujeito que 

repassa um comunicado à outro sujeito. Porém, nestas condições o sujeito receptor, não agindo 

comunicativamente na mesma proporção do primeiro sujeito, ao passo em que é passivo no 

processo, assemelha-se mais a um receptáculo de informações do que efetivamente um agente 

participante da “significação dos significados”. 

 Um segundo ponto introdutório de discussão refere-se ao formato de comunicação que 

Freire buscou compreender, especificamente no que tange a utilização ou não de artefatos 

técnicos mediadores do processo comunicativo. Afora algumas manifestações sobre os meios de 

comunicação de massa em sua obra – denominados, mais acuradamente, de meios de 

comunicados às massas (1977, p. 72) –, Freire não se reporta ao estudo da comunicação na sua 

forma mediada, mas sim no seu aspecto presencial, face a face, onde os sujeitos dialogantes 

encontram-se diante um do outro em um mesmo espaço-tempo físico. Esta característica do 

conceito de comunicação em Freire é “herdada” da sua compreensão filosófica do processo de 

diálogo entre os sujeitos, influência exercida por autores como Martin Buber47 e Karl Jaspers48. 

Resulta óbvio que, na época em que escreveu sobre o diálogo como essência da verdadeira 

comunicação (anos 60-70), Freire nem sequer imaginava a possibilidade de que viessem a existir 

artefatos técnicos que possibilitassem a superação do modelo vertical e unidirecional da 

comunicação mediada massiva, o que atualmente é possível com a interatividade propiciada 

pelas Tecnologias Digitais de Rede (TDRs).  

 Nesses termos, mesmo sabendo do direcionamento freireano para a compreensão da 

comunicação/diálogo na sua forma presencial, julga-se possível estabelecer a hipótese de que 

estes conceitos possuem uma congruência significativa com o que atualmente denomina-se de 

interatividade, característica comunicativa essencial das TDRs. Assim como Lima (2004, p. 54; 

                                                             
47 Martin Buber (1878-1965) foi um filosofo austríaco nascido em Vienna, mais conhecido pela sua obra acerca da 

filosofia do diálogo, enquanto interpretação do existencialismo centrada na distinção entre a relação Eu-Tu e a 
relação Eu-Isso, reflexões por sua vez sintetizadas na sua obra-prima "Eu e Tu". Maiores informações sobre 
Martin Buber podem ser encontrados no seguinte link: http://plato.stanford.edu/entries/buber/#BioBac. 

48 Karl Jaspers (1883-1969), filósofo e psiquiatra alemão. Maiores informações em: 
http://plato.stanford.edu/entries/jaspers/. 



2004, p. 67), acredita-se que tais conceitos da maneira como são compreendidos por Freire 

podem servir enquanto aporte teórico que permitem vislumbrar o potencial destas tecnologias na 

configuração de verdadeiros processos de coparticipação dos sujeitos no ato de conhecimento. 

Com o diferencial de que, utilizando-se das TDRs, abre-se um campo inteiramente novo de 

possibilidades comunicacionais ligadas às características destas tecnologias, como permitir 

interatividade entre sujeitos distantes no espaço e no tempo, expressar os conhecimentos 

construídos por meio de diversos formatos midiáticos, entre outras. 

 Além disso, uma terceira questão a ser pontuada refere-se ao contexto socio-histórico 

vivenciado por Freire no seu percurso prático-intelectual, o qual condicionou a sua compreensão 

da comunicação/diálogo por meio de duas dimensões complementares entre si: a epistemológica 

e a política. A importância de estabelecer o contexto de onde a obra (e o conceito de 

comunicação/diálogo) de Freire deriva(m) é destacada por Gadotti nos seguintes termos: 

 

O pensamento de Paulo Freire – a sua teoria do conhecimento – deve ser entendido no 
contexto em que surgiu – o Nordeste brasileiro -, onde, no início da década de 1960, 
metade de seus 30 milhões de habitantes vivia na 'cultura do silêncio', como ele dizia, 
isto é, eram analfabetos. Era preciso 'dar-lhes a palavra' para que 'transitassem' para a 
participação na construção de um Brasil que fosse dono de seu próprio destino e que 
superasse o colonialismo (1996, p. 70, grifos do autor). 

 

 Em suma, a “cultura do silêncio” presente no Nordeste brasileiro significava a 

transformação dos seres humanos, compreendidos por Freire como “seres ontologicamente e 

historicamente vocacionados a ser mais”, em meros “objetos” passivos e manipuláveis pelas 

classes dominantes desta sociedade. Ou seja, seres sem processo de busca contínua, sem ponto 

de decisão em si mesmo, sem radicalidade e, assim, sem criticidade. Para Freire, a cultura do 

silêncio, enraizada na formação histórica da sociedade brasileira (2010b, p. 73-91), conforma-se 

na sua dimensão comunicacional por meio de ações em que um sujeito transmite informações, 

ordens, comunicados a outros sujeitos. Logo, os receptores das informações não operam 

nenhuma transformação sobre os significados contidos nas palavras que compõem a mensagem, 

posto que são passivos neste processo e, assim, assemelham-se de fato mais a um “objeto” 

receptor do que propriamente um sujeito. Freire (2010a, p. 74) expõe o fato de que, na “[...] 

cultura do silêncio, existir é apenas viver”, ou seja, o sujeito é transformado em uma mera 

“presença” no mundo. Não existe em todo o seu potencial humano que lhe é intrínseco, que é o 



de ser sujeito da ação e da reflexão com os demais seres humanos, em uma relação de igualdade 

e reciprocidade onde busca-se compreender e transformar o mundo, ou seja, humanizá-lo.  

 Tal contexto histórico-cultural, caracterizador do Nordeste brasileiro à sua época, 

posteriormente seria também verificado por Freire em diversos países/continentes - como no 

Chile (América Latina), Nicarágua (América Central), Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 

(África), e até mesmo no que ele chamava de “Terceiro Mundo do Primeiro Mundo”: os guetos e 

favelas dos Estados Unidos da América (América do Norte). De todas estas “experiências 

existenciais” desvela-se o porquê da importância do diálogo enquanto conceito central da 

epistemologia e do pensamento político de Freire: comunicação, na sua forma verdadeiramente 

dialógica, é coparticipação dos sujeitos no ato de conhecer o mundo, impossível no isolamento, 

bem como em uma relação onde um dos polos comunicativo subjulga o outro e o transforma em 

uma incidência dos seus comunicados. Assim, a “cultura do silêncio” implanta-se enquanto 

processo de dominação material e cultural de um sujeito pelo outro, e nesse contexto o diálogo 

não pode surgir como potencializador da vocação ontológica e histórica dos seres humanos em 

busca de “serem mais”. 

 Todas as considerações efetivadas até o presente momento recaem na compreensão de 

que o conceito de comunicação/diálogo em Freire encerra em si não tão somente uma visão das 

dinâmicas de como se dão as trocas de informações entre um emissor e um receptor, seja estas 

trocas presenciais ou mediadas. De fato, julga-se necessário para uma reflexão crítica diante da 

comunicação/diálogo em Freire a consideração de duas “dimensões” caracterizadoras que 

conformam estes conceitos. (TORRES, 1996, p. 126; LIMA, 2004, p. 60-66). São elas: a 

epistemológica – ou a reflexão de como ocorre o processo de conhecimento por meio de ações 

dialógicas em que os sujeitos cognoscentes compreendem e transformam o mundo em comunhão 

–, e a política – ou o debate de como as relações de diálogo entre os sujeitos, visando refletir e 

transformar o mundo em coparticipação, não podem configurar-se enquanto processos de 

dominação material e cultural de um sujeito pelo outro. Porém, é de fundamental importância 

ressaltar que ambas dimensões assentam-se sobre um debate preliminar presente ao longo da 

obra freireana, mais precisamente em reflexões de cunho antropológico que permitem verificar 

como o diálogo e a comunicação encontram-se necessariamente ligados à um entendimento da 

natureza humana.   



 Concluindo esta introdução, faz-se essencial ainda destacar que o presente capítulo 

insere-se no âmbito maior do presente trabalho, que busca a construção de diretrizes pedagógicas 

que possibilitem a apropriação educativa da TV Digital, levando em consideração as 

características comunicacionais deste artefato técnico. Logo, talvez possa parecer estranho ao 

leitor em um primeiro momento a compreensão dos processos comunicativos da TV Digital por 

meio de um viés teórico embasado em discussões filosóficas e políticas sobre o diálogo, 

enquanto elemento antropológico constituinte da espécie humana. Porém, pontua-se que o 

objetivo é justamente extrapolar uma visão meramente “técnica” do que seria a TV Digital, ou 

seja, a descrição dos sistemas e artefatos tecnológicos que permitem novas formas de 

comunicação mediada49.  

 Assim, espera-se que no decorrer deste capítulo, bem como quando da conjunção das 

reflexões comunicacionais aqui expostas com o debate de cunho educacional (Parte II, capítulo 

4), possa se fazer claro a importância das reflexões sobre o diálogo e a comunicação tal como 

entendidos por Freire. Ou seja, no estabelecimento de um modelo teórico de comunicação que 

possibilite a compreensão das potencialidades da TV Digital, ao mesmo tempo em que permite 

vislumbrar a apropriação deste novo meio de comunicação em processos de ensino-

aprendizagem sintonizados com as suas características interativas. 

 

2.4.2.1 As bases antropológicas do conceito de comunicação/diálogo em Freire 

 

 Uma constante nas reflexões educacionais e comunicacionais de Freire é a explicitação de 

uma antropologia filosófica que busca desvelar uma determinada concepção sobre o ser humano. 

Esta antropologia deriva, mais precisamente, do objetivo final de Freire a ser alcançado por seu 

pensamento educacional, ou seja: compreender no contexto sociocultural e econômico 

contemporâneo os entraves para que o homem possa asumir-se enquanto ser da práxis, e o papel 

da educação neste processo de superação da desumanização. Logo, sua análise filosófico-

educativa intenciona que o processo de humanização seja uma constante para todos os seres 

humanos. Para Freire, que busca responder “Porque existem situações históricas onde algumas 

pessoas são transformados em 'objetos passivos' por outros sujeitos?”, faz-se premente, antes de 

                                                             
49 Uma síntese sobre elementos que caracterizam os aspectos técnicos da TV Digital podem ser verificados no 

capítulo 2, subitem 2.2 do presente trabalho. 



tudo, solucionar as seguintes questões: “O que é o ser humano? O que caracteriza de maneira 

mais íntima o seu ser? O que é (des)humanização, e como esta ocorre?”. 

 Uma primeira tese de Freire sobre o que é o homem, da qual partem diversas outras 

análises posteriores, poderia assim ser definida: o ser humano possui uma vocação ontológica e 

histórica para “ser mais” (2011, p. 40). Por “vocação ontológica e histórica”, Freire entende uma 

característica que é essencial ao ser humano, que é parte constituinte do seu “ser” e que, como 

tal, pode desabrochar em cada um dos indivíduos da espécie humana somente na  existência 

concreta, que é tanto natural quanto histórica. O que caracterizaria, portanto, o “ser mais”? Ser 

mais é, antes de tudo, ser sujeito em relação com o mundo e com os outros sujeitos. Nestes 

termos, “sujeito” é o ser que, podendo atuar e refletir sobre o mundo pelo diálogo com os seus 

semelhantes, não é reduzido e nem reduz seus pares a condição de “objeto”, ou seja, a um status 

de passividade, de não protagonismo e inércia prático-reflexiva perante o mundo, processos que 

o transformam em “quase coisa”. (FREIRE, 2010b, p. 51-52). Ser “sujeito” em Freire é a 

qualidade do ser humano que está integrado no seu contexto natural e histórico, capaz de decidir, 

de optar, de inserir-se criticamente em uma dada situação sociocultural para apreendê-la na razão 

de seus processo constitutivos. Nestes termos, enquanto ser radical, ou seja, enraizado no seu 

contexto, dispõem-se o sujeito a conhecer seu entorno para melhor transformá-lo. Logo, sua 

atitude nunca é de acomodação, passividade, mas sim de protagonismo. (Ibidem, p. 58-60). 

 Porém, se vocacionado ontologicamente e historicamente a “ser mais”, porque é possível 

verificar na história da humanidade, e poder-se-ia dizer na sociedade contemporânea, processos 

que transformam os “sujeitos” em “objetos”? Não seria a humanização, enquanto produto da 

vocação ontológica dos homens a serem sujeitos, uma certeza absoluta50? Freire irá pontuar que, 

                                                             
50 Neste ponto é interessante fazer um primeiro destaque sobre as influências filosóficas de Freire, mas 

notadamente no que se refere ao Existencialismo. Como será visto ainda neste subitem, Freire ao tratar o homem 
como ser de relações no e com o mundo e os outros, caracteriza o “viver” do ser humano enquanto existência, 
entendida esta como o modo de ser próprio do homem. Este modo de ser do homem, tal como refletido pelo 
Existencialismo desde Kierkegaard, somente pode ser analisado nas suas relações com o mundo e os outros em 
termos de possibilidades. Ou seja, o homem não possui nenhuma garantia da realização de uma existência 
pautada pelo estar no e com o mundo e os outros; não possui certeza absoluta, inclusive, de que poderá, enfim, 
realizar-se enquanto homem, posto que somente na relação com o outro se faz homem. Ser “vocacionado à” não 
deve denotar “certeza absoluta”, mas sim possibilidade, tanto de sim como de não. O caráter possível da 
existência humana se dá justamente porque o ser humano precisa ir além dele mesmo para “ser”, ou seja, precisa 
vincular-se a algo que não é ele (o mundo e os outros). Assim, como bem ressalta Abbagnano, as “[...] relações 
do homem com as coisas são constituídas pelas possibilidades de que o homem dispõe (em maior medida ou 
menor grau, conforme as diversas situações naturais e históricas) para usar as coisas e manipulá-las (com o 
trabalho), a fim de prover as suas necessidades. E as relações com os outros homens consistem em possibilidades 
de colaboração, solidariedade, comunicação, amizade etc., que têm também graus e formas diferentes, conforme 



apesar do fato de que os homens sejam vocacionados a “serem mais”, existe a possibilidade 

ontológica e histórica de “serem menos”, sendo que, porém, esta não instaura uma nova vocação 

ontológica, mas somente distorce a originalmente imbricada no ser do homem (2011, p. 40-41). 

Assim, a desumanização é viabilidade ontológica conectada intrinsecamente a uma dada 

realidade histórica, na qual se verifica justamente atos de dominação e subjugação de alguns 

sujeitos por outros sujeitos, ou seja, processos de objetificação dos homens. Na sociedade 

contemporânea, marcada pela divisão dos sujeitos em duas classes sociais distintas - opressores e 

oprimidos -, para Freire o “ser menos” deriva principalmente da dualidade que constitui a 

consciência oprimida das pessoas que são transformadas em “objetos” pelos sujeitos da classe 

social dominante (2011, p. 43). Assentada em uma base econômica configurada pela dominação 

material de um sujeito por outro, tal dualidade explica-se na introjeção que os oprimidos fazem 

em sua consciência dos modos de vida, dos objetivos, dos interesses de classe e das visões de 

mundo dos opressores, ou seja, da ideologia da classe dominante.  

 Assim, a sua consciência em relação com o mundo é, ao mesmo tempo, pautada por uma 

“consciência opressora” hospedada no âmago do seu ser. Logo, ao tornarem-se na experiência 

concreta de opressão seres duplos (e, portanto, inautênticos), os oprimidos não possuem um 

ponto de decisão em si mesmos. Ou seja, seguem prescrições de outros sujeitos, que nada mais é 

do que  

 

[...] a imposição de uma consciência a outra. Daí o sentido alienador das prescrições que 
transformam a consciência recebedora no que vimos chamando de 'consciência 
hospedeira' da consciência opressora. Por isso, o comportamento dos oprimidos é um 
comportamento prescrito. Faz-se à base de pautas estranhas a eles – as pautas dos 
opressores (2011, p. 46). 

 

 Como resultado da dualização da consciência oprimida, Freire pontua o medo de 

liberdade dos oprimidos, posto que libertar-se significa ocupar o espaço antes preenchido pela 

consciência opressora com processos de autonomia e busca por “ser mais” em comunhão com os 

outros. Porém, tal expulsão da consciência opressora pode não ser assumida pelos oprimidos, 

porque “[...] acomodados e adaptados, 'imersos' na própria engrenagem da estrutura dominadora, 

                                                                                                                                                                                                    

as diversas condições naturais, sociais e históricas”. (2007, p. 468-469, grifo do autor). Partindo desta análise 
sobre a existência, e tomando como base a premissa de que as “diversas situações naturais e históricas” 
condicionam as possibilidades do modo de ser do homem, Freire busca compreender justamente porque na 
sociedade contemporânea alguns sujeitos são impedidos por outros na busca por “ser mais”. 



temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de correr o risco a assumi-la. (Ibidem, p. 

47). Posição reforçada justamente pela autodesvalia presentes na consciência oprimida em sua 

relação com o mundo e com os outros, a qual “enxergar-se” mediada pela ideologia dominante 

como sendo “incapaz”, “naturalmente incompetente e ignorante”. Nesses termos, as respostas 

dos oprimidos aos desafios do mundo não podem ser outras senão explicações fatalistas de 

caráter mágico-místico, nas quais residem uma compreensão da realidade histórica enquanto 

destino pré-determinado, e não como possibilidade e futuridade em aberto. (Ibidem, p. 67-68).  

 Todos esses processos, compreendidos por Freire no seu caráter dialético entre as 

infraestrutura da sociedade contemporânea e a superestrutura da mesma na consciência dos 

homens (2010a, p. 35-36), caracterizam as possibilidades concretas existentes para que ocorra a 

objetificação dos sujeitos (“ser menos”). Freire sintetiza a ideia do “ser mais” versus “ser menos” 

na dialética entre sujeitos e realidade natural e histórica da seguinte forma: 

 

Seria, realmente, uma violência, como de fato é, que os homens, seres históricos e 
necessariamente inseridos num movimento de busca, com outros homens, não fossem 
sujeito do seu próprio movimento. […] Fazê-los objetos é aliená-los de suas decisões, 
que são transferidas a outro ou a outros. Este movimento de busca, porém, só se justifica 
na medida em que se dirige ao ser mais, à humanização dos homens. E esta […] é sua 
vocação histórica, contraditada pela desumanização que, não sendo vocação, é 
viabilidade, constatável na história. E enquanto viabilidade, deve aparecer aos homens 
como desafio e não como freio ao ato de buscar. Esta busca do ser mais, porém, não 
pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade 
dos existires, daí que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e 
oprimidos. Ninguém pode ser, autenticamente, proibindo os outros que sejam. Esta é 
uma exigência radical (2011, p. 105, grifo do autor). 

 

 Partindo da compreensão do ser humano como vocacionado ontologicamente e 

historicamente a “ser mais”, mas com viabilidade ontológica de “ser menos” derivada de 

possibilidades históricas específicas, Freire coloca como uma segunda característica do homem a 

sua inconclusão. É no caráter inconcluso da existência humana que reside tanto a possibilidade 

de humanização – processo de busca constante, curiosa e esperançosa do sujeito por experiências 

de liberdade e autonomia compartilhada com outros sujeitos –, quanto de desumanização –

processo onde a passividade e a inércia de ação e reflexão perante o mundo e em comunhão com 

os outros instaura-se, o que resulta na falta de liberdade e de autonomia. Assim, Freire entende 

que os seres humanos são permanentemente inacabados, seres que “estão sendo”, e não que 

“são” (Ibidem, p. 101), ou seja, a sua constituição enquanto sujeitos vocacionados a “ser mais” 



somente se dá no devir da existência concreta. Logo, os sujeitos não nascem humanos, tornam-se 

humanos continuamente na busca por “ser mais”. (1993, p. 87). 

 No que se refere ao caráter natural da presença dos seres no mundo, também são 

inconclusos por exemplo os demais animais da realidade natural. Porém, para Freire existe uma 

diferença essencial entre os homens e os animais: “[...] diferentemente dos outros animais, que 

são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm 

consciência de sua inconclusão”. (FREIRE, 2011, p. 102). Logo, o homem, ao configura-se 

como ser de relações no e com o mundo compartilhadamente com os outros, diferencia-se do 

animal justamente porque é ser com consciência histórica. Ou seja, existe enquanto ser histórico-

cultural que transforma  a natureza em comunhão com outros sujeitos criando um mundo 

propriamente “humano”. E, por fim, somente pode ser histórico, criador de cultura, porque é uma 

consciência de si e do mundo, porque é capaz de objetivar o mundo e a si mesmo buscando 

compreender-se e compreendê-lo em sua razão constitutiva. Assim, “[...] entre os homens e 

mulheres o inacabamento tornou-se consciente” (FREIRE, 1996, p. 55) e, nestes termos, o devir 

permanente torna-se um traço da existência humana e do mundo histórico por ele criado. 

Enquanto “[...] seres mais além de si mesmos, […] seres que caminham para frente, que olham 

para frente” (FREIRE, 2011, p. 103), o não acabamento do seu “ser” e da realidade histórico-

cultural possibilita ao homem o sentido de esperança: nada é dado para sempre, e quem “[...] 

julga-se acabado está morto”. (FREIRE, 2010b, p. 61).     

 Nestes termos, pode-se afirmar que a historicidade do ser humano na sua configuração 

enquanto ser inconcluso em busca de “ser mais” é central na antropologia freireana. O 

movimento de busca por “ser mais” está contido (ou, ainda, deveria estar inserido) nos homens 

mesmos, mas não tão somente neles como um polo estático, existindo de modo abstrato e fora da 

história, mas sim nas suas relações com o mundo e os outros. Logo, não há homens sem ação e 

reflexão sobre a realidade natural e cultural, a qual a sua consciência intenciona e apreende pela 

capacidade ideativa, bem como não há realidade que não seja compartilhada entre os sujeitos 

(FREIRE, 2011, p. 103; NICOL, 1965, p. 67-68)51. Enfim, a busca por “ser mais” parte de uma 

dada situação histórica concreta, de um “aqui” e um “agora” que condiciona os homens na sua 

formação enquanto sujeitos. Freire encara o homem enquanto um ser “situado”, “datado”, 

                                                             
51 As bases epistemológicas desta afirmação serão melhores compreendidas quando da reflexão sobre o processo de 

conhecimento do mundo pelo homem e o papel do diálogo neste contexto. Assim, verifique o próximo subitem 
do presente capítulo para uma discussão mais aprofundada desta temática. 



integrado ao seu contexto e, portanto, enraizado neste (embora não se limite, e nem deva limitar-

se, a agir e refletir somente sobre o seu entorno imediato). (FREIRE, 2010b, p. 50; CALADO, 

2001, p. 16).  

 Porém, se fosse o homem somente um produto passivo do meio sociocultural em que 

vive, nada teria de histórico, posto que o “histórico” que é a sua marca, bem como da sociedade 

em que está situado, caracteriza-se justamente pela “duração” da dialética entre “permanência e 

mudança”: ambos são porque “estão sendo” (FREIRE, 2010a, p. 45). Isto caracteriza tanto 

processos/momentos de apropriação do já existente quanto de criação do novo, tanto 

continuidade quanto ruptura, as quais, sendo contradições essenciais, necessitam uma da outra 

para coexistirem. (Ibidem, p. 45).  Neste sentido, Freire compartilha dos postulados de Karl 

Marx no que se refere à constituição da consciência humana e a sua relação com a realidade 

histórica no seio da dialética entre “condicionamentos” (objetividade) e “liberdade” 

(subjetividade)52. De fato, o ser humano, inserido no interior de uma formação social específica, 

faz-se homem na medida em que se apropria e (re)cria a cultura produzida historicamente pela 

humanidade, cultura esta que nada mais reflete senão os processos de ação e reflexão dos seres 

humanos no e com o mundo.  

 Assim, o “[...] homem não é apenas o que é, mas também o que foi [...]” (FREIRE, 1977, 

p. 60), pois, desprendendo-se do tempo, consegue transitar entre passado e presente, e assim 

mirar o futuro. É ser com consciência histórica e cultural, consegue transcender o tempo 

presente. Nestes termos, somente para o homem, o tempo não é unidirecional, mas sim possui 

múltiplas perspectivas e possibilidade. O homem se faz “humano” ao passo em que faz a 

                                                             
52 É fato destacado por Calado (2001, p. 9) que a influência de Marx na obra freireana pode ser observada, 

inicialmente, pela utilização da dialética como grade teórico-metodológica de análise da relação entre homens e 
realidade, tanto natural quanto histórico-social. Nestes termos, para este autor, a compreensão da relação 
homem-mundo-sociedade em Freire se manifesta “[...] sempre como uma unidade dialética, em que um se acha 
necessariamente remetido aos demais, e vice-versa, mediante uma espécie de imã relacional, em virtude do qual 
nenhum deles se basta [...]”. (Ibidem, p. 14). Logo, a contradição entre condicionamentos e liberdade, central 
para o entendimento de como se dão as relações homem-mundo, deve ser pensada em termos de uma relação de 
determinação recíproca. Assim, estes opostos não se excluem pela presença um do outro mas, de fato, incluem-se 
e fecundam-se mutuamente para permitirem uma terceira possibilidade, qualitativamente diferente e superior as 
condições dadas inicialmente. Vê-se, com propriedade, que ao invés de se utilizar a lógica formal de cunho 
aristotélico, a qual implica na não contradição, o método dialético de Marx vai justamente considerar a 
contradição como característica central da realidade, seja ela natural ou histórica. Partindo desta grade lógica, tal 
autor pode afirmar que os “[...] homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem 
sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas 
pelo passado”. (MARX, 1968, p. 15). Tais questões repercutirão, posteriormente, na dimensão epistemológica do 
diálogo em Freire, através da questão dialética entre (inter)subjetividade e objetividade (ver subitem 1.2.2). Para 
maiores informações sobre dialética marxiana, consultar Bottomore (2001, p. 101-106). 



história: a história nada mais sendo do que a ação-reflexão dos homens no devir do espaço e do 

tempo, buscando transformar o mundo com base em objetivos específicos. (MARX, 1987; 

FREIRE, 2010a, p. 81; 2011, p. 128). Entendendo a história nesses termos dialéticos, Freire 

pontua que a realidade histórico-cultural é, ao mesmo tempo, criação humana e elemento 

condicionador da sua formação enquanto sujeito. Tal entendimento fica mais claro no que o 

autor chama de “conceito antropológico de cultura”, ou seja, o “[...] mundo do trabalho, das 

obras, dos produtos, das ideias, das convicções, das aspirações, dos mitos, da arte, da ciência, 

enfim, o mundo da cultura e da história, que, resultando das relações homem-mundo, condiciona 

os próprios homens, seus criadores”. (Ibidem, p. 83). 

 O debate sobre a antropologia freireana exige, por fim, o aprofundamento das reflexões 

sobre dois elementos interligados, os quais tornam-se capazes de prover uma base concreta para 

o entendimento do processo humano de conhecer (epistemologia), a faceta política desta ação-

reflexão no e com o mundo, e o papel central do diálogo na caracterização de ambos. 

Notadamente, são eles a concepção do homem enquanto ser de relações e o homem enquanto ser 

da práxis. A forma como os homens entram em interação com a realidade, tanto no seu aspecto 

natural quanto histórico-cultural53, é trabalhada por Freire diferenciando-a do modo como os 

demais animais a realizam. Assim, este autor caracteriza as interações homem-realidade por 

meio da acepção “relações”, das quais se desprendem necessariamente ações de integração do 

sujeito no e com o mundo. Já as interações entre animal-natureza são designadas pelo termo 

“contatos”, sendo próprio deste processo a acomodação e adaptação ao mundo. 

 O que caracteriza em Freire a noção de “relações”, específica da espécie humana no seu 

confrontamento com a realidade? Inicialmente, a antropologia freireana parte da concepção de 

que 

 

[...] para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de 
ser conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações e 
não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo 

                                                             
53 É necessário neste contexto destacar que, nos textos de Freire, existe uma pluralidade semântica na compreensão 

do que entendem-se por “realidade” ou “mundo”. Tais conceitos são utilizados por Freire para denotar a) tanto a 
materialidade da natureza, ou seja, o seu aspecto “físico” e “concreto” existente independente da existência do 
homem, realidade a qual não foi por ele criada, quanto b) o universo histórico-cultural construído pela sua 
atividade de transformação do mundo natural. Assim, ao relacionar-se com o mundo natural, e transformá-lo pelo 
trabalho, o homem cria uma “segunda realidade”, especificamente humana. Para ver mais sobre esta distinção 
em Freire, consultar Calado (2001, p. 16). 



resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é (2010b, p. 47, 
grifo do autor). 

 

 Assim, as interações dos homens se dão por meio de relações no mundo - ou seja, o ser 

humano é um ente da realidade concreta, é um ser biológico presente na natureza (“está no 

mundo”) –, e com o mundo – o homem possui a capacidade de distanciar-se desta realidade para, 

ao mesmo tempo em que se mantém nela, objetivá-la buscando melhor compreendê-la e 

transformá-la por meio da sua atividade prática (“estar aberto ao mundo”). Nestes termos, julga-

se possível afirmar que o homem é um ser integrado ao seu contexto, visto que é capaz de 

atividade transformadora sobre o mundo, realizada em comunhão com seus pares em 

comunicação, resultando disso a adição que o homem faz à realidade natural ao criar objetos 

culturais que, desprendendo-se dele, conformam uma realidade nova: a histórico-cultural. A 

partir disso, Freire destaca cinco elementos das relações homem-mundo que caracterizam o 

modo próprio de “ser” humano, entendido por este autor enquanto “existência” – 

qualitativamente diferente do mero viver ou da mera presença no mundo54. São eles: pluralidade, 

criticidade, transcendência, temporalidade e consequência, os quais permitem uma compreensão 

acurada e integrada dos aspectos antropológicos tratados até então – homem como ser 

vocacionado a “ser mais” e homem como ser inconcluso (histórico-cultural): 

 

Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo, na medida em que responde 
à ampla variedade dos seus desafios. Em que não se esgota num tipo padronizado de 
resposta. No jogo constante de suas respostas, altera-se no próprio ato de responder. 
Organiza-se. Escolhe a melhor resposta. Testa-se. Age. Nas relações que o homem 
estabelece com o mundo há, por isso mesmo, uma pluralidade na própria singularidade. 
E há também presente uma nota de criticidade. A captação que faz dos dados objetivos 
de sua realidade, como dos laços que prendem um dado a outro, ou um fato a outro, é 
naturalmente crítica, por isso reflexiva e não reflexa […]. Ademais, é o homem, e 
somente ele, capaz de transcender. A sua transcendência, acrescenta-se, não é um dado 
apenas de sua qualidade 'espiritual' […]. Não é resultado exclusivo da transitividade de 
sua consciência, que o permite auto-objetivar-se e, a partir dai, reconhecer órbitas 

                                                             
54 Na utilização do conceito de existência visando compreender o que é o homem, novamente Freire expõe a 

influência da corrente filosófica existencialista em suas formulações teóricas. Notadamente, para esta filosofia, o 
termo “existência” denota o “modo de ser próprio do homem”, ou seja, o que o caracteriza e, consequentemente, 
o distingue dos outros seres da realidade natural, caracterizados como “presenças”. Este modo é caracterizado 
pelas relações que o homem mantém consigo mesmo e com o outro (um “não eu”, seja ele o mundo, outro 
sujeito, Deus), sendo que estas relações possuem inerentemente um caráter instável, ou seja, são possibilidades e 
não certezas. (ABBAGNANO, 2007, p. 465-466). Este conceito torna-se central na antropologia de Freire, sendo 
que o mesmo destaca explicitamente que a existência “[...] ultrapassa viver porque é mais do que estar no 
mundo. É estar nele e com ele. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do existente com o 
mundo objetivo […] que incorpora ao existir o sentido de criticidade que não há no simples viver”. (FREIRE, 
2010, p. 48-49).  



existenciais diferentes, distinguir um 'eu' de um 'não eu'. A sua transcendência está 
também, para nós, na raiz de sua finitude. Na consciência que tem desta finitude. […] 
No ato de discernir, porque existe e não só vive, se acha a raiz, por outro lado, da 
descoberta da sua temporalidade, que ele começa a fazer precisamente quando, 
varando o tempo, de certa forma então unidimensional, atinge o ontem, reconhece o 
hoje e descobre o amanhã. Na história de sua cultura terá sido o do tempo – o da 
dimensionalidade do tempo – um dos seus primeiros discernimentos. […] O homem 
existe […] no tempo. [...] Porque não está preso a um tempo reduzido a um hoje 
permanente que o esmaga, emerge dele. Banha-se nele. Temporaliza-se. Na medida, 
porém, em que faz a emersão do tempo, libertando-se de sua unidimensionalidade, 
discernindo-a, suas relações com o mundo impregnam de um sentido consequente. Na 
verdade, já é quase um lugar-comum afirmar-se que a posição normal do homem no 
mundo […] não se esgota em mera passividade [, posto que] o homem pode ser 
iminentemente interferidor. […] Herdando a experiência adquirida, criando e recriando, 
integrando-se as condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se 
a si próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é 
exclusivo – o da História e o da Cultura (2010b, p. 47-49).  

 

 Já no que se refere aos animais, as interações dos mesmos enquanto “contatos” com a 

natureza, ou seja, processos pautados pela não possibilidade de conformação de uma consciência 

histórica que, sabendo-se ser um “eu”, transcende-se ao mundo buscando apreendê-lo, são 

marcadas por “[...] respostas singulares, reflexas e não reflexivas e culturalmente 

inconsequentes”. (Ibidem, p. 51). Logo, a atividade do animal do mundo, não podendo ser 

representada simbolicamente por um pensamento-linguagem, não possui uma significação maior 

que vá além dele mesmo. Assim, para Freire, as atividades dos animais no mundo revelam uma 

aderência ao mundo, uma adaptação a realidade natural, visto que as possibilidades de agir e 

transformar são determinadas totalmente pela sua espécie. Suas respostas ao mundo são reflexas 

principalmente porque os animais não podem propor-se novas finalidades, não podem planejar 

novos caminhos possíveis na sua ação no mundo, pois somente reage aos estímulos do 

ambiente55. Nestes termos, os animais não possuem “ponto de decisão” em si mesmos, o qual, de 

certa maneira, encontra-se “fora dele”, sendo assim inconsequente dos seus atos. Não possuem, 

por fim, liberdade na acepção humana do termo, posto que liberdade é, antes de tudo, captação 

                                                             
55 Aqui pode-se notar a influência da filosofia marxiana em Freire, visto que tais reflexões aportam-se no debate 

que Marx faz ao discutir a diferenciação entre a produção prática do homem e a do animal: estes “[...] produzem 
apenas numa só direção, ao passo em que o homem produz universalmente. Produz somente sob a dominação da 
necessidade físicas imediata, enquanto o homem produz quando se encontra livre da necessidade física e só 
produz verdadeiramente na liberdade de tal necessidade. […] [No animal] o seu produto pertence imediatamente 
ao seu corpo físico, enquanto o homem é livre diante do seu produto. O animal constrói apenas segundo o padrão 
e a necessidade da espécie a que pertence, ao passo em que o homem sabe como produzir de acordo com o 
padrão de cada espécie e sabe como aplicar o padrão apropriado ao objeto.” (MARX, 2005, 117). Tais 
diferenciações serão, posteriormente, centrais na antropologia freireana para a definição do homem enquanto ser 
da práxis. 



crítica do mundo nos seus elementos interconstitutivos buscando dar uma resposta específica aos 

problemas que a realidade coloca ao homem. Tal condição dos animais é caracterizada por Freire 

como um ser que é “fechado em si mesmo”. (2011, p. 123).  

 Resulta claro que, não possuindo a capacidade de representação simbólica da sua ação no 

mundo e, assim, não podendo tridimensionalisar o espaço-tempo em um ontem, hoje e amanhã, o 

animal vive emerso no mundo, que para ele é sempre um presente, um “hoje” eterno. Portanto, o 

animal é um ser essencialmente a-histórico e a-cultural: se sua ação no mundo não possui para 

ele significação alguma, e se não pode agir por si mesmo e, assim, comprometer-se e decidir, não 

pode transformar a realidade natural e transformar-se a si mesmo no devir do tempo, buscando 

alongar o seu “suporte” em um outro plano, simbólico, que seria justamente um mundo de 

cultura e de história. É por isso que Freire pontua que, ao contrário dos seres humanos, “[...] o 

animal não animaliza o seu contorno para animalizar-se, nem tampouco se desanimaliza. No 

bosque, como no zoológico, continua um 'ser fechado em si' – tão animal aqui como lá”. 

(Ibidem, p. 124).  

 Por fim, decorrente das suas relações no e com o mundo e os outros, destaca Freire que 

somente os homens, experimentando constantemente a dialética entre condicionamentos e 

liberdade, são capazes na sua existência histórica de ultrapassar, em comunhão com outros 

sujeitos, situações-limite por meio de atos-limite. (Ibidem, p. 125-127). A realidade histórico-

cultural, sendo um fator essencialmente condicionador da formação do ser humano e das suas 

possibilidades de ação e reflexão, pode conter para Freire “dimensões concretas” que impõem-se 

como barreiras aos homens na busca por existenciar a sua vocação ontológica e histórica de “ser 

mais”. Tais situações-limites, historicamente concebidas e, portanto, passíveis de serem alteradas 

pela atividade humana (2011, p. 51), somente são superadas por atos-limite que derivam da 

capacidade de homem de decidir, optar, de dar respostas diversas aos desafios da realidade. 

Assim, os atos-limites são, ao mesmo tempo, a capacidade de percepção crítica das relações 

homem-mundo e uma consequente transformação da dimensão da realidade concreta que esteja 

objetificando os sujeitos.  

 Logo, tais atos são possíveis visto que o ser humano é “ser da práxis”, entendendo-se por 

práxis a união dialética entre ação e reflexão dos homens na e com a realidade. Nestes termos, 

voltando a diferenciação das formas de interação entre homem-mundo e animais-mundo, 

sintetiza Freire que a 



 

[…] diferença entre […] o animal, de cuja atividade, porque não constitui 'atos-limites', 
não resulta uma produção mais além de si, e os homens que, através da ação sobre o 
mundo, criam o domínio da cultura e da história, está em que somente estes são seres da 
práxis. […] Com efeito, enquanto a atividade animal, realizada sem práxis, não implica 
criação, a transformação exercida pelos homens a implica (2011, p. 127-128). 

 

 Neste ponto, tem-se em Freire uma última e, poder-se-ia dizer, principal caracterização 

do que é o ser humano, ou seja, um “ser da práxis”. Este autor irá se apropriar neste contexto das 

contribuições teóricas da filosofia marxiana no que se refere à sua discussão antropológica, 

debatida por Marx essencialmente por meio dos conceitos de trabalho (práxis / autoatividade) e 

alienação.  

 Faz-se necessário, neste termos, retomar brevemente a perspectiva marxiana sobre a 

essência humana, sendo que esta é inicialmente identificada por Marx como sendo o trabalho. O 

trabalho aparece aqui enquanto a construção prática efetuada pelo homem de um mundo 

objetivo, construção que se dá pela transformação/manipulação que o ser humano é capaz de 

efetivar na natureza inorgânica, e que o configura como ser de uma espécie consciente. (MARX, 

2005, p. 117). Marx pontua que, diferente do animal que se adapta a um “suporte natural” que 

lhe propicia todas as condições de subsistência, o homem necessita (re)criar constantemente as 

condições que garantam a sua existência, e realiza isto trabalhando, “relacionando-se com” e 

“ajustando a” natureza aos seus intentos e necessidades. 

 Destas considerações, é possível retirar algumas conclusões, tais sejam: a) a existência 

humana não é fornecida/garantida pela natureza, mas é produzida pelos homens através do 

trabalho; b) logo, se o homem é o que é pelo trabalho, e este configura a essência humana, tal 

essência não existe a priori das suas ações sobre a natureza no devir do espaço-tempo, mas sim é 

(re)construída na sua existência histórica; c) por fim, ao transformar a natureza e produzir algo 

pelo seu trabalho, acaba o homem criando produtos que se desprendem dele e, sendo estes 

repletos de significados, conformam um mundo propriamente humano, o mundo da cultura. Mas 

especificamente sobre o item b), é necessário destacar o debate de Marx sobre o conceito de 

trabalho alienado. Por meio deste é possível iniciar o desvelamento da ideia de que a essência 

humana não é um conjunto abstrato e universal de elementos caracterizadores do homem que se 

encontram fora da história, mas sim que é construída na e pela práxis, ou seja, na existência 

histórica.  



 Nos textos dos “Manuscritos Econômico-Filosóficos”, segundo Sánchez Vásquez (1977, 

p. 415-416), Marx expõe a ideia de que a essência humana enquanto trabalho foi 

sistematicamente negada no percurso da história por meio do processo de alienação a que os 

sujeitos foram submetidos na sua existência concreta. Assim, alienação em Marx configura o 

processo histórico em que ocorre a negação do sujeito na sua essência humana, ou seja, na sua 

capacidade de atividade livre, criadora e transformadora. Esta negação ocorre em determinadas 

condições onde configuram-se relações de produção em que os produtos do trabalho humano 

tornam-se estranhos ao sujeito, na medida em que a sua criação e consequente utilização são 

determinadas não pela iniciativa livre e criativa dos trabalhadores, mas sim por demandas 

completamente externas e estranhas a ele. Nestes termos, tanto o trabalho como os objetos a 

partir dele produzidos tornam-se propriedades de outro ser humano que não é o trabalhador em 

si. (MARX, p. 2005, p. 119). Logo, e de modo subjetivo, a alienação consiste na incapacidade 

histórica de reconhecimento do homem por si mesmo, tanto nos produtos do seu trabalho quanto 

na sua atividade transformadora e, ainda, na sua relação com os outros sujeitos da sua espécie. 

(Ibidem, p. 111-118). Tais processos possuem, por fim, uma base objetiva que explica-se na 

transformação do homem e de seu trabalho em mercadoria – a venda da sua força de trabalho 

para ser explorada por outro homem, processo que conforma a “objetificação do sujeito”. 

(MARX, 2005, p. 111). 

  É necessário destacar que em Marx, desde os “Manuscrito”, a alienação não é 

compreendida como elemento constitutivo da natureza do homem a priori, ou seja, da sua 

essência, mas desvela-se de condições históricas determinadas. Mais precisamente, na análise da 

sociedade capitalista de sua época, Marx vê o homem-operário encapsulado em um sistema 

socioeconômico onde necessita vender a sua capacidade produtiva para garantir a sua presença 

física no mundo. Aliena assim a sua essência na relação prática com a natureza, o que, por sua 

vez, conforma uma determinada forma de relação de produção entre dois sujeitos: o que vende a 

sua capacidade de trabalho e o que se apropria dela visando obter alguma vantagem no processo 

produtivo. Logo, “[...] alienação se dá numa forma concreta do trabalho humano e está 

condicionada historicamente tanto em seu aparecimento e desenvolvimento como em sua 

eliminação”. (SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 1977, p. 436).  

 Porém, é fato destacado por autores como Bottomore (2001, p. 293-294) que nos textos 

seguintes aos “Manuscritos”, notadamente nas “Teses sobre Feuerbach” e “A Ideologia Alemã”, 



o termo “práxis” (e, posteriormente, o de “autoatividade”, tendo este porém a mesma 

significação que práxis) passa a conceituar a essência humana em Marx, sendo o trabalho 

encarado como “[...] forma auto-alienada de atividade produtiva humana”. (Ibidem, p. 294).  

 Segundo Saviani (2003, p. 86), tal fato deriva da seguinte problemática: nos 

“Manuscritos” reside ainda um caráter especulativo de cunho idealista na conceitualização da 

essência humana. Isto porque Marx pontua que a história da humanidade foi até o presente 

momento justamente a da negação da essência humana, ou seja, do trabalho enquanto atividade 

livre, criativa e transformadora. Assim, poder-se-ia questionar: “[...] de onde surgiu este conceito 

de essência humana? Não poderá ter surgido da própria história, isto é, das relações reais ou do 

comportamento concreto dos sujeitos humanos”. (Ibidem, p. 86). E, se não surgiu da própria 

história, somente pode ter sido construído por meio da reflexão pura, ou seja, da especulação 

filosófica, a qual, seguindo a própria filosofia de Marx, se não vinculada ao concreto na qual 

encontra a sua base objetiva, conforma-se mais enquanto idealismo do que materialismo. Seria 

como se a noção de essência humana enquanto trabalho fosse apreendida de um plano ideal, 

supra-material, tomando como base de constatação a sua negação na existência concreta: a 

essência humana enquanto trabalho existe, pois na história ela somente se manifestou enquanto 

essência alienada, e isso provaria a “verdade” de sua “negação”. 

 A superação desta noção ainda “especulativa” da essência humana ocorre em Marx pelos 

conceitos “relações sociais” e de "práxis". Especificamente, ao polemizar com Feuerbach sobre a 

essência humana, destaca o autor na 6ª tese que tal essência “[...] não é abstrato residindo no 

indivíduo único. Em sua efetividade é o conjunto das relações sociais. (MARX, 1974, p. 58). E 

tais relações sociais, enquanto conjunto das múltiplas interações desenvolvidas pelos seres 

humanos em um dado contexto histórico, possuem como base justamente as relações de 

produção, ou seja, a forma como os sujeitos em conjunto (re)criam o seu mundo humano 

transformando a natureza, buscando primeiramente prover suas necessidades concretas de 

subsistência. Assim, como bem destaca Saviani, citando igualmente Marx, é “[...] na existência 

efetiva dos homens, nas contradições de seu movimento real, não numa essência externa a essa 

existência, que se descobre o que o homem é: 'O que são coincide, por conseguinte, com sua 

produção, tanto com o que produzem como com o modo como produzem”. (2003, p. 87, grifos 

do autor).    



 Logo, o ser humano é o ser que produz, que transforma, que altera a realidade natural na 

atividade prática, concebida enquanto práxis: ação ou atividade especificamente humana, ou seja, 

“[...] atividade livre, universal, criativa e autocriativa, por meio do qual o homem cria (faz, 

produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a si mesmo”. 

(BOTTOMORE, 2001, p. 292). O trabalho enquanto autoatividade alienada é, portanto, um 

fenômeno histórico. Assim, o ser humano é sujeito de transformação que contrai, em conjunto 

com outros sujeitos e sem um direcionamento pré-determinado, formas de relação produtiva as 

quais, em determinadas condições concretas, podem gerar o fenômeno da alienação humana 

(notadamente, nas sociedades em que verifica-se o fenômeno da divisão de classes e da 

propriedade privada dos meios de produção). Conclui-se que a passagem da caracterização 

antropológica do homem pelo trabalho, presente nos “Manuscritos”, para a caracterização 

enquanto “ser da práxis”, das “Teses sobre Feuerbach” e da “A Ideologia Alemã”, verifica-se na 

consideração estrita dos “fatos reais” ocorridos na história do homem como única fonte de onde 

torna-se passível derivar o que é a essência humana. Portanto, tal essência configura-se como o 

conjunto de relações sociais estabelecidas pelos sujeitos entre si, no processo de transformação 

da natureza para (re)produzirem a sua existência concreta. 

 Em Freire, as considerações marxiana sobre a práxis são tomadas em conjunto com a 

noção de homem enquanto ser de relações no e com o mundo, caracterizada pelo conceito de 

existência: “Existir é, assim, um modo de vida que é próprio ao ser capaz de transformar, de 

produzir, de decidir, de criar, de recriar, de comunicar-se”. (FREIRE, 2010a, p. 78). Esta 

atividade humana, envolve, por sua vez, tanto ação como reflexão, tanto prática como teoria, 

numa relação dialética incapaz de ser dissolvida, posto que, sacrificado qualquer um destes 

polos, o outro necessariamente perde seu sentido explicativo do modo de ser próprio do homem. 

(FREIRE, 2011, p. 105). Freire assume, assim, a dialética entre subjetividade e objetividade56 tal 

                                                             
56 Destaca o autor que a “[...] objetividade [ou seja, a realidade natural e histórica, as condições concretas de onde 

os homens partem] dicotomizada da subjetividade [a capacidade do homem identificar-se como um ser no 
mundo, que age e o transforma], a negação desta na análise da realidade ou na ação sobre ela, é objetivismo [ou 
seja, a compreensão de que a realidade natural e histórica modifica-se por si mesmo sem a participação ativa dos 
homens]. Da mesma forma, a negação da objetividade, na análise como na ação, conduzindo ao subjetivismo que 
se alonga em posições solipsistas, nega a ação mesma, por negar a realidade objetiva, desde que esta passa a ser 
criação da consciência. Nem objetivismo, nem subjetivismo ou psicologismo, mas subjetividade e objetividade 
em permanente dialeticidade”. (FREIRE, 2011, p. 51). Tais considerações vão ao encontro do Marx denomina 
“práxis revolucionária” na superação do materialismo de cunho mecanicista verificado ainda em Feuerbach: “A 
doutrina materialista sobre a mudança das contingências e da educação se esquece que tais contingências são 
mudadas pelos homens […] A coincidência da alteração das contingências com a atividade humana e a mudança 



como proposta por Marx, visto que neste autor a atividade humana nunca é um “tatear no 

escuro”, envolve sempre a capacidade humana para planejar/projetar, ou seja, de ter finalidades e 

de vislumbrar os possíveis desdobramentos de suas ações. (MARX, 1988). Freire sintetiza tal 

ideia ao relatar que  

 

[...] a práxis não é ação cega, desprovida de intenção ou finalidade. É ação e reflexão. 
Mulheres e homens são seres humanos porque se fizeram historicamente seres da práxis 
e, assim, se tornaram capazes de, transformando o mundo, dar significado a ele. É que, 
como seres da práxis e só enquanto tais, ao assumir a situação concreta em que estamos, 
como condição desafiante, somos capazes de mudar-lhe a significação por meio de 
nossa ação” (2010a, p. 156-157). 

 

 Tal capacidade, porém, só se verifica porque o ser humano desenvolveu natural e 

historicamente a unidade entre pensamento-linguagem, que o possibilita co-significar o mundo 

em comunhão com outros sujeitos e, assim, apreendê-lo em suas formas e razões constitutivas 

para melhor poder transformá-lo. Logo, as finalidades a si propostas, as criações co-

significativas e a união destas com a atividade de modificação na natureza, denotam que “[...] 

consciência de e ação sobre a realidade são inseparáveis constituintes do ato transformador pelo 

qual homens e mulheres se fazem ser de relação”. (FREIRE, 2010a, p. 78). 

 Em resumo, o ser humano é um “ser de relações e de transformação”, de atividade prática 

(ação) na realidade, a qual, transformada, é por ele apreendida de forma racional por meio da 

atividade teórica (reflexão). Os produtos das atividades prático-teóricas sobre a natureza, 

desprendendo-se do homem, alongam-se num mundo que lhe é próprio, o mundo da cultura. 

Mundo este que, por sua vez, o condiciona na sua constituição enquanto sujeito, posto que ao 

apreendê-lo ele reconstrói as relações sociais (e, consequentemente, de produção) que deram 

origem a tais produtos culturais. Por fim, é um fato importante de ser ressaltado que o mundo 

histórico-cultural não existiria se não fosse comunicável, ou seja, se não existisse uma 

consciência simbólica capaz de representar as ações efetivadas na realidade natural. Logo, em 

Freire, um aspecto fundamental da essência humana é que o ser humano não configura-se 

enquanto “ser da práxis” sem a comunicação. Nestes termos, comunicação significa em Freire, 

                                                                                                                                                                                                    

de si próprio só pode ser captada e entendida racionalmente como práxis revolucionária”. (MARX, 1974, p. 57, 
grifo do autor). Conforme será ainda discutido, a dialética entre objetividade e subjetividade é central para o 
debate sobre a dimensão epistemológica do diálogo em Freire. 



essencialmente, coparticipação dos sujeitos no ato de refletir e transformar o mundo. (FREIRE, 

1977, p. 66). 

 Assim, torna-se um ponto central do pensamento freireano a noção de que as relações 

dialéticas estabelecidas pelo homem no e com o mundo não se dão no isolamento, mas sim na 

comunicação e no diálogo. Indo ao encontro da definição marxiana do homem enquanto ser de 

relações sociais, Freire destaca que a subjetividade é na verdade uma intersubjetividade (Ibidem, 

p. 65), ou seja, o homem constitui-se enquanto sujeito nas relações que trava com os outros 

homens mediatizados pelo mundo. Nestes termos, enquanto ser vocacionado a “ser mais”, o 

homem somente (re)produz a sua natureza humana existenciando o diálogo. Pelo diálogo os 

homens apreendem e transformam o mundo na práxis coparticipada: o diálogo torna-se um 

elemento constituinte da essência humana enquanto práxis. Como bem destaca Schmied-

Kowarzik (1983, p. 69-70), Freire retoma “a relação originária entre dialética e diálogo”, a qual 

denota que transformar “[...] o mundo por meio de seu trabalho, 'dizer' o mundo, expressá-lo e 

expressar-se são o próprio dos seres humanos”. (FREIRE, 2010a, p. 27).  

 Tais considerações, por fim, propiciam as bases para que se compreenda como ocorre o 

ato de conhecimento humano, o qual, envolvendo a práxis transformadora da realidade natural e 

histórico-cultural, necessita, consequentemente, do diálogo e a comunicação como conceitos 

centrais da constituição das relações homem-mundo. 

 

2.4.2.2 A dimensão epistemológica do conceito de comunicação/diálogo em Freire 

 

 Antes de mais nada, julga-se necessário em uma breve introdução dissertar sobre o 

significado que a palavra “epistemologia” assume enquanto dimensão do diálogo em Freire. 

Etimologicamente, tal termo deriva das palavras gregas ἐπιστήµη (episteme) – a qual pode ser 

traduzida como ciência –, e λόγος (logos) – entendida enquanto fala ou discurso. Com base 

nisso, é possível partir da definição apresentada por Abbagnano (2007, p. 392) que propõe dois 

sentidos na história da filosofia para epistemologia: primeiramente, enquanto teoria do 

conhecimento ou gnosiologia, e um segundo enquanto filosofia da ciência. No que tange a 

filosofia da ciência, a mesma refere-se mais apropriadamente as reflexões filosóficas que 

iniciaram-se com a revolução das ciências particulares do século XVII, e que vem debatendo 

criticamente os seus conteúdos, metodologias e implicações culturais. (Ibidem, p. 161). Já no que 



se refere à epistemologia enquanto teoria do conhecimento – sentido necessário à compreensão 

da dimensão do diálogo aqui proposta –, este termo significa a reflexão iniciada pela filosofia 

grega acerca da natureza, método, objeto, alcance e limite do conhecimento humano sobre o 

mundo ou realidade. (Ibidem, p. 161). 

 Uma questão importante para a reflexão da dimensão epistemológica do diálogo em 

Freire refere-se aos diferente níveis de conhecimento, sendo aqui importante frisar a distinção 

entre ciência (episteme) e opinião (doxa). Entendendo-se por conhecimento “[...] uma técnica 

para a aferição de um objeto qualquer [,ou seja,] qualquer procedimento que possibilite a 

descrição, o cálculo ou a previsão de um objeto [...]” (Ibidem, p. 205), tem-se em primeiro lugar 

que a ciência refere-se ao tipo de conhecimento “[...] que inclua, em qualquer forma ou medida, 

uma garantia de sua própria validade”. (Ibidem, p. 157). Na história das reflexões filosóficas 

sobre o ato humano de conhecer, buscou-se garantir a validade de aferição sobre o objeto 

cognoscível científico tomando como base diferentes critérios: a demonstração (ideal clássico de 

ciência, iniciado com Platão), a descrição (a partir de Bacon, Newton e os filósofos iluministas) 

ou, ainda,  a corrigibilidade (com Peirce, Popper, Kuhn, Lakatos, etc.). (Ibidem, p. 157-161). 

Porém, todos estes critérios mantém em si uma unidade de onde é possível demarcar uma 

diferença essencial entre o que é ciência e o que opinião (ou conhecimento de “senso comum”): a 

opinião é, assim, uma forma de conhecimento que não inclui garantia nenhuma de sua validade. 

(Ibidem, p. 850-851). 

 Com base no que foi até então exposto, destaca-se que quando se propõe o debate sobre a 

dimensão epistemológica do diálogo, intenta-se refletir sobre os argumentos utilizados por Freire 

para inserir a comunicação dialógica enquanto elemento central da compreensão de como o ser 

humano apreende a realidade, ou seja, conhece o mundo no e com o qual existe. Mais ainda, tal 

debate busca verificar de que forma o diálogo torna-se condição essencial para que o 

conhecimento de caráter científico seja possível, possibilitando assim os processos onde os seres 

humanos ascendem a níveis mais altos de compreensão da razão constitutiva da realidade 

(passagem da doxa à episteme). Logo, conclui-se que as reflexões que se seguem inserem-se no 

âmbito de uma teoria do conhecimento, tendo como mote a constatação de Freire de que a 

“relação dialógica” configura-se como uma das relações constitutivas do ato humano de 

conhecer, sendo, assim, impossível conceber este ato fora da comunicação. 



 Nesses termos, a análise freireana do ato de conhecimento humano passa inicialmente 

pela compreensão das relações entre consciência e mundo, ou seja, da relação homem-realidade 

que compõe um aspecto da base antropológica do pensamento de Freire. Assim, é possível 

destacar que em Freire reside uma crítica ao que ele chama de “dicotomia entre homem e 

realidade”, concepção da qual deriva o seguinte entendimento do que é a consciência e de como 

esta apreende o mundo no ato de conhecer: 

 

Concebe a […] consciência como algo espacializado neles e não aos homens como 
'corpos conscientes'. A consciência como se fosse alguma seção 'dentro' dos homens, 
mecanicistamente compartimentada, passivamente aberta ao mundo que a irá 'enchendo' 
de realidade. Uma consciência continente a receber permanentemente os depósitos que 
o mundo lhe faz, e que se vão transformando em seus conteúdos. Como se os homens 
fossem uma presa do mundo e este, um eterno caçador daqueles, que tivesse por 
distração 'enchê-los' de pedaços seus (2011, p. 87). 

 

 Para Freire, a consciência entendida nestes termos acaba por resumir os homens como 

seres passivos perante o mundo, e não enquanto sujeitos que o modificam por meio da criação e 

recriação constante que fazem a partir da práxis dialogada exercida em comunhão. Assim, a 

teoria do conhecimento que deriva de tal noção de consciência em relação de dependência 

passiva perante o mundo é a que Freire denomina de “concepção digestiva ou nutricionista do 

conhecimento”. Ou seja, conhecer torna-se o processo pelo qual a consciência é “enchida” de 

dados da realidade, sendo que o resultante deste ato é a cópia do objeto de conhecimento que 

fora impresso na consciência por esta realidade “autônoma”. (2010a, p. 53).  

 Nestes termos, Freire irá conceber tal visão da relação entre consciência e realidade 

enquanto “mecanicista”, visto que rompe com um lado da dialética entre sujeito e objeto, a qual, 

como será ainda visto, caracteriza a compreensão acurada do ato de conhecer humano. O 

rompimento neste caso denota a subjugação do sujeito pelo objeto de conhecimento: a 

consciência, enquanto propriedade inerente ao ser humano, atua tão somente como um espelho 

que reflete a realidade. A realidade (que aqui pode denotar tanto o mundo natural como 

histórico-cultural) é concebida como um “sujeito em si mesma”, ou seja, passível de 

autotransformação (seja além das possibilidade dos processos naturais que lhes são inerentes – 

representados pelas leis biofísicas e químicas –, seja além das condições históricas já presentes), 

sem que para isso torne-se necessária a atividade prática dos seres humanos atuando sobre ela 

para modificá-la. 



 Para Freire, esta descrição da consciência é insuficiente para caracterizar como os seres 

humanos conhecem o mundo. Buscando a crítica desta noção, este autor encontra na ideia 

fenomenológica de consciência enquanto intencionalidade uma chave inicial para retomar a 

relação dialética entre sujeito e objeto que faz-se ausente na visão mecanicista de consciência. 

Citando o filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, considerado pelo próprio Freire seu “mentor 

intelectual”, a intencionalidade é encarada como a propriedade fundamental da consciência, 

tendo em vista que lhe é próprio “[...] estar com o mundo e este procedimento é irrecusável. 

Portanto a consciência é, em sua essência, um 'caminho para' algo que não é ela, que está fora 

dela, que a circunda e que ela aprende por sua capacidade ideativa”. (2011, p. 77). Assim, a 

intencionalidade toma como base um movimento de transcendência da consciência em direção a 

um determinado objeto do conhecimento que aparece a ela enquanto fenômeno. Logo, o 

princípio de intencionalidade significa “[...] que a consciência é sempre ‘consciência de alguma 

coisa’, que ela só é consciência estando dirigida a um objeto [...]. Por sua vez, o objeto só pode 

ser definido em sua relação à consciência, ele é sempre objeto-para-um-sujeito [...]”. 

(DARTIGUES, 2005, p. 212).  

 Configura-se assim não mais uma atitude passiva de mera “abertura” à realidade que 

preenche o sujeito com seus conteúdos, visto que o sujeito recupera de fato um papel importante 

no ato de conhecer: sua consciência está ativa e permanentemente intencionada ao mundo. Vale 

destacar ainda que o movimento de transcendência tal como proposto na fenomenologia denota 

que o objeto de conhecimento nunca está “dentro” do sujeito, mas mantém-se “fora” da sua 

consciência e manifesta-se a ela enquanto presença no mundo, ou que o objeto se dá a 

consciência “em carne e osso”. (ABBAGNANO, 2007, p. 511-512). Este aspecto da noção de 

intencionalidade da consciência fica explícito nas reflexões de Freire sobre a diferença entre 

“presentificação à” e “entrada na” consciência: “A mesa em que escrevo, os livros, a xícara de 

café, os objetos que me cercam estão simplesmente presentes à minha consciência, e não dentro 

dela. Tenho a consciência deles mas não os tenho dentro de mim”. (2011, p. 87-88). Assim, o 

“não internalizar” de um objeto de conhecimento dentro do sujeito, mas sim o “estar” da 

consciência em processo constante de intencionamento ao objeto em sua manifestação, 

significaria uma relação entre consciência e mundo pautada pela atividade do sujeito como 

aspecto central do ato humano de conhecer. 



 Neste momento, faz-se necessário refletir de modo mais pormenorizado o que significa o 

conceito de intencionalidade da consciência no âmbito das ideias epistemológicas de Freire. De 

modo mais preciso, é importante debater de que modo Freire utiliza este conceito advindo da 

fenomenologia, e como trabalha a possível contradição existente entre o caráter idealista de tal 

noção com a ideia de práxis de cunho marxiano (materialismo histórico e dialético), presente 

tanto em aspectos da sua antropologia como epistemologia. Por meio das reflexões sobre os 

conceitos de “intencionalidade da consciência” e “práxis”, destaca-se que Freire visa superar a 

possibilidade de estabelecer uma nova dicotomia nas relações homem-mundo, tal seja: a de 

filiar-se a uma postura idealista que encara a consciência como “criadora” da realidade57. Para 

tanto, inicialmente deve-se buscar conceituar o que é a fenomenologia, bem como de que modo é 

possível caracterizá-la como filosofia idealista. 

 É fato destacado por Abbagnano (2007, p. 511) que a única noção de fenomenologia 

ainda discutida e influente no debate filosófico é a proposta por Edmund Husserl, sendo esta 

justamente a que aparece na discussão freireana sobre as relações consciência-mundo. Neste 

sentido, por fenomenologia entende-se a filosofia que tem como objetivo investigar e descrever 

os fenômenos, estes entendidos enquanto “[...] aquilo que aparece ou se manifesta em si mesmo, 

como é em si, em sua essência” (Ibidem, p. 511, grifo do autor), configurando-se portanto uma 

investigação que vai “[...] ao encontro das coisas em si mesmas.” (HUSSERL, 2008, p. 17). 

Como bem destaca Abbagnano, a noção de fenômeno de Husserl além de incorporar a noção 

crítica proposta por Kant (no que se refere aos limites do conhecimento humano), ultrapassa esta 

                                                             
57 O idealismo filosófico foi criticado por Marx, segundo Bottomore, nas suas formas metafísicas, histórica e ética. 

(2001, p. 183). Especificamente para as discussões necessárias no contexto deste texto, vale frisar que o 
idealismo ao qual Freire busca não filiar-se é o de caráter histórico, o qual desdobra-se em considerações de 
cunho epistemológico que versam sobre como se dão as relações entre consciência e mundo, e quais são os 
resultados e possibilidades em termos de conhecimento que se desvelam destas relações. Para Bottomore, Marx 
critica o idealismo histórico posto que este “[...] entende as idéias ou a consciência como agentes fundamentais 
ou únicos da transformação histórica”, ou seja, a atividade humana  enquanto práxis seria renegada a um papel 
secundário na alteração da realidade, sendo apenas uma manifestação epifenomênica da “real” atividade 
transformadora, a intelectual. (Ibidem, p. 183). Para o materialismo marxiano ocorre justamente o contrário, 
visto que, mesmo considerando a existência das ideias e a sua eficácia causal, coloca-se a dialética entre ação e 
reflexão no conceito de práxis como elemento central para a compreensão de como ocorre a transformação da 
realidade pelos sujeitos. Assim, sendo que Freire estabelece como premissa da sua epistemologia superar a 
“dicotomia das relações homens-mundo”, qualquer posição que afirme a primazia absoluta de um dos polos 
envolvidos no ato de conhecer e transformar, seja a consciência ou a realidade, é descartada como uma falsa 
compreensão deste processo. Tendo em vista tais fatos, faz-se importante para Freire refutar os elementos 
básicos da interpretação idealista que compreende a consciência como fundadora última da racionalidade 
presente na realidade, a qual, de fato, não possui em si mesma uma objetividade racional, posto que a mesma é 
doada pelo ato fundante de significação da consciência. 



ao considerar que o fenômeno não se opõe a coisa-em-si incognoscível (nôumeno), a qual de fato 

não existe. Tudo o que existe são os fenômenos, e este configura-se como “[...] o em-si da coisa 

em sua manifestação, não constituindo, pois, uma aparência da coisa, mas identificando-se com o 

seu ser”. (p. 511). Logo, a fenomenologia enquanto revelação do em-si da coisa à consciência em 

sua manifestação é a descrição das essências dos fenômenos.  

 A partir destas noções iniciais, destaca-se que uma questão importante nas reflexões 

sobre a relação de Freire com a fenomenologia pode ser posta da seguinte forma: o que é e como 

é constituída a essência do fenômeno que se manifesta ao sujeito cognoscente? Nestes termos, as 

relações entre consciência e mundo são compreendidas pela fenomenologia no seguinte sentido: 

a consciência, enquanto intencionalidade à um dado objeto da realidade, é uma doadora universal 

de significações ao mundo. (CHAUÍ, 2003, p. 81-82). Assim, a realidade somente existe 

enquanto interpretação humana, não possuindo em-si uma objetividade racional, a qual é de fato 

aferida pela criação subjetiva racional do homem. Os fenômenos, enquanto manifestações do 

em-si das coisas e único elemento-base a partir do qual o ato de conhecer humano é derivado, no 

que se refere às suas essências “[...] nada mais são do que as significações produzidas pela 

consciência, na qualidade de um poder universal de doação de sentido ao mundo”. (Ibidem, p. 

202, grifo da autora). 

 Logo, tem-se no princípio da intencionalidade que não existe consciência “pura” de um 

lado e objetos de conhecimento de outro, ou seja, a “[...] consciência e o mundo […] se dão ao 

mesmo tempo: exterior por essência à consciência, o mundo é, por essência, relativo a ela”. 

(SARTRE apud FREIRE, 2011, p. 98). Nestes termos a fenomenologia encara que fora da 

irrecusável relação consciência-mundo, o que demanda a visada de significação da consciência 

sobre o mundo, não é possível sequer falar de essência dos fenômenos: “Isso significa que as 

essências não têm existência alguma fora do ato de consciência que as visa e do modo sobre o 

qual ela os aprende na intuição”. (DARTIGUES, 2005, p. 18). Sendo portanto a consciência 

doadora de sentido as coisas do mundo e estas receptoras do ato significativo, é possível concluir 

que a “realidade” na verdade não é o mundo-aí, o em-si-mesmo da coisa independente do sujeito, 

mas o em-si da coisa tal como se manifesta a consciência que a significa: a realidade é aquilo que 

aparece à consciência, ou seja, o fenômeno. 



 A interpretação fenomenológica das relações entre consciência e mundo transparece em 

Freire quando este relata o diálogo com um camponês acerca da conceito antropológico de 

cultura: 

 

'Descubro agora que não há mundo sem homem'. E quando o educador lhe disse: 
'Admitamos, absurdamente, que todos os homens do mundo morressem, mas ficasse a 
terra, ficassem as árvores, os pássaros, os animais, os rios, o mar, as estrelas, não seria 
tudo isto mundo?' 'Não!' respondeu enfático, 'faltaria quem dissesse: Isto é mundo'. O 
camponês quis dizer, exatamente, que faltaria a consciência do mundo que, 
necessariamente, implica no mundo da consciência (2011, p. 99, grifos do autor). 
 

 Como pode-se perceber através desta citação, Freire parece inserir-se em uma posição 

fenomenológica de caráter idealista que, de fato, vai contra a sua intenção de superar possíveis 

dicotomias entre consciência e mundo, na desconsideração da práxis enquanto forma de 

compreender a dialética entre subjetividade e objetividade. No exemplo citado por Freire, é 

possível interpretar que para o camponês a razão constitutiva da realidade, enquanto um não-eu 

exterior à consciência, está vinculada ao ato de significação efetivado pelo sujeito – a ação de 

dizer “Isto é mundo”. Ainda, é possível inferir que o conhecimento da realidade procede-se tão 

somente através do ato de doação de significação do sujeito, de uma atitude contemplativa e 

puramente intelectual de busca desinteressada pela essência dos fenômenos – a epoché 

fenomenológica. (ABBAGNANO, 2007, p. 395). Logo, se na linha de argumentação 

fenomenológica não se afirma que o ato intelectual está necessariamente e dialeticamente 

vinculada ao processo de transformação do sujeito sobre tal realidade, ou seja, sua ação ou 

atividade prática, rompe-se com o conceito de práxis como fomentador da compreensão do modo 

como os seres humanos se relacionam com o mundo.  

 Por fim, julga-se que na utilização do conceito de intencionalidade da consciência da 

fenomenologia, ao mesmo tempo em que pretende afirmar a necessária correlação entre 

consciência e mundo e o papel ativo da consciência na apreensão da realidade, Freire argumenta 

por meio de conceitos que parecem denotar uma adesão a ideia fenomenológica de que a 

consciência é criadora da realidade, enquanto doadora de significações as coisas presentes no 

mundo. Nestes termos, estaria Freire situando-se no lado oposto do “mecanicismo” 

anteriormente por ele denunciado: a realidade não mais se transforma por si mesma e imprime 

esta transformação em um sujeito passivo; de fato, é o sujeito plenamente ativo que, ao significar 

os objetos do mundo, torna-se criador do que se entende por “realidade”, conferindo na 



correlação consciência-mundo a essência dos fenômenos. Têm-se, assim, na concepção 

mecanicista, a primazia do polo “realidade” e, no que se refere a concepção fenomenológica, a 

primazia desloca-se para o polo “sujeito”. 

 Pode-se dizer que esta possível aporia no seu pensamento Freire busca resolver ao 

considerar tão somente o conceito de “consciência intencionada a realidade” como forma de 

compreender o caráter ativo da consciência na apreensão do mundo. De fato, é presença 

marcante nas suas discussões sobre o conceito de práxis uma disposição a ultrapassar ao que 

considerava de “materialismo ou marxismo vulgar”. Ou seja, a compreensão mecanicista 

derivada de algumas interpretações das ideias de Marx que estabelece a realidade como fator 

condicionante onipotente na formação do ser humano: tudo o que o homem é ou pode ser 

desvela-se da realidade histórico-cultural onde o mesmo está inserido, a qual o “molda” 

completamente. Ao trazer o aspecto da necessária imbricação ativa da consciência em conjunto 

com a realidade, Freire propõem justamente superar tal concepção materialista mecanicista. Para 

Freire, de fato, não existiria aporia ao considerar tão somente este conceito da fenomenologia se, 

ao mesmo tempo, se superasse a sua tendência idealista por meio da assunção da dialética de 

cunho marxiano enquanto grade metodológica para a compreensão de como esta “consciência 

intencionada à” mantém-se em relação de condicionamentos e liberdade com a realidade. Ou 

seja, de como a dialética entre (inter)subjetividade e objetividade pode ser compreendida por 

meio da concepção de práxis.  

 Freire parece expor este entendimento ao descrever o que segue: “Minha perspectiva é 

dialética e fenomenológica. Eu acredito que daqui temos que olhar para vencer esse 

relacionamento oposto entre teoria e práxis: superando o que não deve ser feito num nível 

idealista”. (apud TORRES, p. 1996, p. 125). A favor desta possível interpretação da apropriação 

de Freire do conceito fenomenológico de consciência intencionada à realidade em conjunto com 

posições marxianas sobre a práxis, pode-se ainda citar com Abbagnano que nem todos os 

princípios expostos originalmente por Husserl “[...] são aceitos pelos pensadores 

contemporâneos que se valem da investigação fenomenológica: apenas o primeiro deles (caráter 

intencional da consciência [...]) têm credito não só entre esses pensadores como também junto a 

grande números de filósofos contemporâneos”. Obviamente, não se está com esta interpretação 

buscando aproximar os pressupostos filosóficos marxianos e fenomenológicos, mas tão somente 



compreender o possível uso conjunto de conceitos advindos destas duas filosofias por Freire na 

constituição das suas ideias epistemológicas.  

 Nestes termos, Freire não seria um idealista, não identificaria a consciência como um 

poder universal “criador” da realidade, capaz de lhe doar significado e assim constituir sua razão, 

mas sim entenderia que a consciência possui um papel ativo na dialética de suas relações com a 

realidade, no jogo entre (inter)subjetividade e objetividade. As posições de Freire mais 

decisivamente marxianas e que partem do conceito de práxis como elemento central da 

compreensão das relações entre homem-mundo são melhores abordadas principalmente no seu 

livro “Ação Cultural para a Liberdade”. Neste, tal autor afirma claramente: 

 

Se a consciência criasse, arbitrariamente, a realidade, uma geração ou uma classe social 
poderia, ao recusar a situação dada de que começa a participar, transformá-la por meio 
de um mero gesto significador. Se, por outro lado, a consciência fosse puro reflexo da 
realidade, a situação dada seria eternamente a situação dada, 'sujeito' determinante de si 
mesma, de que os seres humanos nada mais seriam do que dóceis objetos. Em outras 
palavras, a situação dada se transformaria a si mesma. […] Em verdade, ao defrontar-
nos com um dada situação na qual  'entramos' independente de nossa consciência, temos 
nela a condição concreta que nos desafia. A situação dada, como situação problemática, 
implica no que chamei, em Pedagogia do Oprimido, de 'inédito viável', isto é, a 
futuridade a ser construída. A concretização do 'inédito viável', que demanda a 
superação da situação obstaculizante – condição concreta em que estamos 
independentemente de nossa consciência – só se verifica, porém, através da práxis. Isto 
significa, enfatizemos, que os seres humanos não sobrepassam a situação concreta, a 
condição na qual estão, por meio de sua consciência apenas ou de suas intenções, por 
boas que sejam (2010a, p. 156, grifo nosso). 

 

 Por fim, ainda é possível citar a própria critica que Freire endereça aos seus primeiros 

escritos por conter uma compreensão dicotomizadora entre “desvelamento da realidade” 

(reflexão - atividade teórica onde a consciência (re)apreende ideativamente o objeto de 

conhecimento) e “transformação da realidade” (ação - atividade prática e criadora do homem de 

alteração da realidade). Tal dicotomia pode levar a interpretações idealistas do ato de 

conhecimento e do processo de conscientização do ser humano e, assim, para Freire faz-se 

importante destacar os equívocos das suas primeiras reflexões: 

 

Uma delas é a crítica que a mim mesmo me faço pelo fato de, em Educação como 
Prática de Liberdade, ao considerar o processo de conscientização, ter tomado o 
momento de desvelamento da realidade social como se fosse uma espécie de motivador 
psicológico de sua transformação. O meu equívoco não estava, obviamente, em 
reconhecer a fundamental importância do conhecimento da realidade no processo de sua 
transformação. O meu equívoco consistiu em não ter tomado estes pólos – 



conhecimento da realidade e transformação da realidade – em sua dialeticidade. Era 
como se desvelar a realidade já significasse a sua transformação (2010a, p. 172). 

 

 Através do que foi exposto, julga-se coerente afirmar que Freire não compartilha de uma 

postura fenomenológica no que se refere à interpretação idealista proporcionada por esta filosofia 

sobre as relações homem-mundo. Inegavelmente, este autor se apropria em suas reflexões do 

conceito de intencionalidade e de algumas linhas argumentativas fenomenológicas sobre o que é 

a consciência e quais são suas maneiras de interação com a realidade. Além disso, tais 

construções teóricas refletem-se em como Freire compreende o processo onde as formas de 

percepção do mundo pelo sujeito vão sendo modificadas, visando alcançar um conhecimento 

mais acurado sobre a razão constitutiva dos objetos de conhecimento a que intenciona. A tal 

processo, Freire dá o nome de conscientização. Porém, deve-se destacar que, no que se refere à 

este conceito, a temática da “unidade dialética” entre ação e reflexão, prática e teoria, enfim, a 

compreensão da práxis de cunho marxiana, torna-se deveras mais importante e central do que a 

abordagem fenomenológica como elemento fundamental de elucidação da forma como o homem 

se apropria e transforma a realidade. Como bem destaca Torres (1981, p. 51), Freire ao reportar-

se ao nível máximo de conscientização do sujeito na sua relação no e com o mundo, a 

consciência crítica, coloca como característica central e específica desta a compreensão dialética 

da subjetividade-objetividade.58 

 Assim, destaca-se que a busca pela elucidação do diálogo enquanto conceito explicativo 

da forma como os seres humanos conhecem o mundo, passa ainda necessariamente por reflexões 

acerca do que Freire entendia por conscientização. A partir deste conceito será possível 

compreender em que sentido a consciência crítica, enquanto estágio qualitativamente superior de 

desvelamento e transformação do ser humano no e com o mundo, engloba dialeticamente 

momentos de ação e reflexão entre sujeitos dialogantes mediatizados por um objeto de 

conhecimento. 

                                                             
58  Finalizando este tema, faz-se importante ressaltar que a interpretação ora expressada sobre a  problemática da 

apropriação freireana da fenomenologia e do marxismo insere-se em um debate pontual que vem sendo 
desenvolvido em artigos científicos e trabalhos acadêmicos por diversos pensadores e interpretadores da obra de 
Freire. Tais debates partem da constatação, bem ressaltada por Kronbauer (2007, p. 19), que “[...] o grande 
problema filosófico em Freire é a conciliação entre a fenomenologia da consciência e a dialética de cunho 
marxista; entre a intencionalidade da consciência e o materialismo histórico [...]”. Por certo, no escopo das 
reflexões e objetivos do presente estudo, um aprofundamento sobre este tema é inviável por motivos de espaço, 
podendo-se, porém, indicar alguns trabalhos neste sentido, tais como o debate entre Zanella (2007) e Di Giorgi 
(2007), e a dissertação de mestrado sobre a influência da fenomenologia existencialista na obra de Freire de 
Giovedi (2006). 



 Neste sentido, faz-se importante no esclarecimento do que é conscientização abordar 

algumas considerações de Freire sobre os diferentes níveis em que o sujeito enquanto “corpo 

consciente” relaciona-se com a realidade, dos quais derivam tanto formas específicas de ação no 

mundo quanto modos de percepção desta ação pelo sujeito. Freire inicia o seu debate sobre o que 

ele denomina de “níveis de consciência” recobrando elementos de sua antropologia filosófica, 

mais precisamente o conceito de práxis como caracterizador do modo de ser específico do ser 

humano, a existência. Para este autor, a posição do ser humano no mundo é a de um “ser que 

age”, ou seja, que transforma a realidade, seja ela natural ou histórica: a realidade está sempre 

sofrendo uma alteração prática que a modifica de algum modo na sua relação com os seres 

humano. (FREIRE, 2010a, p. 171). A este definição antropológica das relações homem-mundo, 

constituída pela ação-na-realidade ou, ainda, ação-sobre-objeto, Freire denomina de “processo de 

orientação dos seres humanos no mundo”. (Ibidem, p. 51). Porém, é fato que a ação dos homens 

no mundo vai além disso: não é ação cega, mas envolve finalidade, objetivos, método. 

Diferentemente dos animais, os homens captam a sua ação-sobre-objeto não tão somente através 

da “[...] associação de imagens sensoriais […], mas, sobretudo, [por meio do] pensamento-

linguagem; envolve desejo, trabalho-ação transformadora sobre o mundo, de que resulta o 

conhecimento do mundo transformado.” (Ibidem, p. 51). 

 É nestes termos que para Freire a ação do homem sobre a realidade envolva sempre algo 

além da atividade prática de alteração da natureza, mesmo que considere-se que tal atividade 

esteja na base da compreensão das formas de relação do ser humano no mundo. Assim, destaca 

Freire, desde o momento em que tornou-se um “corpo consciente”, ou seja, que a espécie 

humana evolui a ponto de ser possível aos seus indivíduos desenvolver um pensamento-

linguagem que recria a nível simbólico as ações efetivadas no mundo, estabelece o homem a 

capacidade de objetivar a sua ação-sobre-objeto para conhecê-la de maneira reflexiva. Logo, 

além da habilidade de saber-se um “eu” no mundo capaz de objetivar-se a si mesmo para 

conhecer-se (consciência-de-si), o ser humano enquanto “corpo consciente” torna-se capaz de, 

percebendo a sua ação no mundo, objetivá-la e sobre ela estabelecer um processo de abstração 

dos seus elementos constituintes. A partir disso, torna-se possível ao homem, conhecendo melhor 

a razão constitutiva da realidade, inserir novamente no aspecto concreto de sua ação sobre o 

mundo, porém de um modo diferenciado, posto que sua nova ação é mediada pela reflexões ou 

percepções anterior efetivadas. Levando em conta que a reflexão sobre o mundo por meio de um 



pensamento-linguagem envolve a capacidade de projetar, ou seja, “antecipar-se simbolicamente” 

à ação a ser desenvolvida na realidade, tem-se que enquanto ser da práxis o homem está 

envolvido em um processo contínuo de orientação reflexiva no e com o mundo. Tal ideia, por 

fim, expressa-se na seguinte acepção, que nada mais é do que o conceito de práxis: ação-

reflexão-ação. 

 Porém, no seio da dialética constituinte da práxis humana, ou seja, da relação entre 

subjetividade e objetividade, deve-se destacar o fato de que toda ação-reflexão-ação no mundo 

sofre um determinado nível de condicionamento. Ser histórico-cultural que é, o homem encarna 

em si a dialética permanente entre condicionamento e liberdade. Logo, tendo em vista que as 

condições históricas são cambiantes, e que as mesmas são fatores essências na constituição do 

ser humano, Freire irá pressupor que os modos como os homens percebem e agem sob tais 

condicionamentos diferem-se entre si, ou seja, que existem níveis de consciência diversos. Freire 

sintetiza esta ideia da seguinte forma: 

 

Assim, na medida em que os seres humano atuam sobre a realidade, transformando-a 
com seu trabalho, que se realiza de acordo como esteja organizada a produção nesta ou 
naquela sociedade, sua consciência é condicionada e expressa esse condicionamento 
através de diferentes níveis (2010a, p. 81). 

 

 Neste sentido, quais seriam tais níveis de consciência em Freire? Inicialmente, faz-se 

importante destacar que, sendo a práxis o modo de ser específico do ser humano nas suas 

relações no e com o mundo, sempre existe um dado nível de consciência dos sujeitos sobre o 

mundo, seja este ainda pautada por uma compreensão “ingênua” ou “crítica”. (Ibidem, p. 52). 

Ressalta-se isso visto que, no contexto das reflexões de Freire sobre a forma como os seres 

humanos conhecem e transformam o mundo, a questão do mito da “absolutização da ignorância 

ou do saber” se faz um debate presente e de importância vital. Para Freire, ninguém sabe tudo, 

muito menos ninguém ignora tudo: como seres inconclusos, da práxis e de permanente relação 

no e com mundo, o homem é sempre um “um ser que conhece”, ainda que em diferentes níveis, 

com possibilidades de inserir-se numa busca constante por “conhecer mais”. Assim, o “[...] saber 

começa com a consciência do saber pouco (enquanto alguém atua). É sabendo que sabe pouco 

que uma pessoa se prepara para saber mais. […] O homem como um ser histórico, inserido num 

permanente movimento de procura, faz e refaz constantemente o seu saber”. (1977, p. 47). 



 Partindo de que não há ignorância absoluta, nem sabedoria absoluta, torna-se agora 

possível perguntar: qual seria o primeiro nível de consciência passível de ser construído pelo 

sujeito em determinadas condições históricas concretas59? Freire denomina este nível inicial de 

dois modos: primeiramente, no livro “Educação como Prática de Liberdade”, como 

“consciência intransitiva” ou “intransitividade da consciência” (FREIRE, 2010b, p. 67); já nas 

reflexões expostas no livro “Ação Cultural para a Liberdade”, este nível aparece como sendo 

“consciência semi-intransitiva”. (FREIRE, 2010a, p. 86)60. Porém, ambos os termos possuem a 

                                                             
59 O complemento final desta frase, “em determinadas condições históricas concretas”, deve-se ao fato que Freire 

explicitamente pontua que suas reflexões sobre os níveis de consciência não desvelam um estudo aprofundado 
sobre as origens biológicas e históricas da consciência, mas tão somente uma análise de caráter introdutório 
sobre formas de consciência que constituem-se em relação com realidades concretas marcadas pela “cultura do 
silêncio”, implicando, ainda, na análise do seu desenvolvimento no interior das transformação operadas nestas 
realidades. (2010a, p. 82). 

60 Faz-se necessário destacar neste ponto qual o significado do termo transitividade nas discussões de Freire acerca 
dos níveis de consciência. Tomando o verbete “transitividade” tal como exposto pelo Dicionário Houssais, 
verifica-se como primeiro significado “1. qualidade ou estado de transitivo ('transitório')”, sendo que “transitivo” 
pode ser compreendido como “1. que não permanece, que dura pouco; passageiro, transeunte", sentido de base 
compartilhado pelo verbete “transitório”, ou “1. que só dura certo tempo; que é breve; passageiro; transitivo”. 
(HOUSSAIS, 2001, p. 2751-2752). Destes significados, torna-se possível retirar uma primeira característica da 
consciência que possui como qualidade a transitividade: não ser algo fixo, rígido, parado no tempo e imutável, 
mas sim passível de ser modificado no decorrer do tempo, de certa forma, com relativa rapidez. Porém, tão 
somente tais significados dos verbetes expostos não dão conta da ideia freireana de transitividade. Ao verificar-
se o campo semântico de tal palavra, é possível chegar no conceito de “trânsito”, sendo que em seu nono 
significado encontra-se “[...] passagem de um estado ou situação a outro”. (Ibidem, p. 2571). Ou seja, a razão 
humana em processo de conscientização é transitiva ao passo em que progressivamente evolui nos níveis que 
expressam diferentes formas de captar e desvelar o mundo. Por fim, e em consonância com o conceito de 
intencionalidade da consciência apropriado por Freire da fenomenologia, torna-se possível destacar que tal autor 
utiliza-se do significado de “transitividade” e “transitivo” referentes especificamente à área da gramática. Em 
ambos, o sentido denota a “[...] propriedade de alguns verbos necessitarem de um ou mais complementos no seu 
sintagma verbal, para formar uma frase com sentido completo”, sendo que tal complemento constitui-se de um 
objeto, que pode ser direto ou indireto. (Ibidem, p. 2571). Ou seja, o verbo enquanto expressão simbólica da ação 
sobre alguma “coisa” na realidade, que precisa existir e ser especificada para que o discurso componha um 
sentido. Da mesma forma, a características intencional da consciência denota uma ação de trânsito a algo que 
não é ela mesma, e sim um objeto de conhecimento, para que se torne possível o estabelecimento da situação 
gnosiológica. Nestes termos, torna-se ainda possível estabelecer a seguinte hipótese: Freire passou a chamar o 
nível mais básico de consciência de “semi-intransitiva” no livro “Ação cultural para a liberdade”, a despeito do 
termo “intransitividade” de “Educação como prática da liberdade”, visando distanciar-se de uma provável 
interpretação da “animalização” do homem e de sua consciência. Ao assumir que o modo de ser do homem no e 
com o mundo revela-se sempre enquanto relação de abertura, a partir da qual são derivados processos de 
conhecimento em diferentes níveis, bem como se a consciência é sempre intencionada ao mundo, 
intransitividade pode denotar a estagnação do sujeito na sua relação cognoscente com a realidade, o que seria de 
fato uma incoerência teórica com o pressupostos fenomenológico anteriormente citado: ter-se-ia uma consciência 
sem “trânsito” à algo. Ainda, destaca-se que Freire (2010b, p. 68) percebe tal problemática ao ponderar que “[...] 
o conceito de 'intransitividade' não corresponde a um fechamento do homem dentro dele mesmo, [visto que] 
qualquer que seja seu estado, é um ser aberto. O que pretendemos significar com a consciência 'intransitiva' é a 
limitação de sua esfera de apreensão”. Sendo assim, passar ao uso do termo “semi-intransitiva” tão somente 
denota uma preocupação por parte do autor: a de não produzir incoerências teóricas na utilização de uma palavra 
com significado oposto a ideia pretendida. 



mesma significação, como pode ser visto nas citações abaixo transcritas, as quais explicam os 

elementos caracterizadores deste nível de consciência a partir das duas obras supracitadas: 

 

[A consciência intransitiva] se caracteriza pela quase centralização dos interesses do 
homem em torno de formas mais vegetativas de vida. Quase que exclusivamente pela 
extensão do raio de captação a essas formas de vida. Suas preocupações se cingem mais 
ao que há nele de vital, biologicamente falando. Falta-lhe teor de vida em plano mais 
histórico. […] Esta forma de consciência representa um quase incompromisso entre o 
homem e sua existência. Por isso, adstringe-o a um plano de vida mais vegetativa. 
Circunscreve-o a áreas estreitas de interesses e preocupações. […] Escapa ao homem 
intransitivamente consciente a apreensão de problemas que se situam além de sua esfera 
biologicamente vital. Daí implicar numa incapacidade de captação de grande número de 
questões que são suscitadas (2010b, p. 67-68). 
 
Em sua quase imersão na realidade, esta modalidade de consciência não consegue captar 
muitos dos desafios do contexto ou os percebe distorcidamente. Sua semi-
intransitividade envolve uma certa obliteração que lhe é imposta pelas condições 
objetivas. Daí que no seu 'fundo de visão' os dados que mais facilmente se destaquem 
sejam os que dizem respeito aos problemas vitais, cuja razão de ser, de modo geral, é 
sempre encontrada fora da realidade concreta. É que, a este nível de quase imersão, não 
se verifica facilmente o que chamamos de 'percepção estrutural' dos fatos, que implica a 
compreensão verdadeira da razão de ser dos mesmos. Desta forma, a explicação para os 
problemas se acha sempre fora da realidade, ora nos desígnios divinos, ora no destino, 
ou também na 'inferioridade natural' de homens e mulheres cuja consciência se encontra 
a este nível. A semi-intransitividade está necessariamente associada ao fatalismo, ainda 
que este não seja uma exclusividade da semi-intransitividade. De qualquer maneira, se a 
explicação das situações problemáticas se encontra em algum poder superior ou na 
'incapacidade natural' dos seres humanos, é óbvio, então, que a ação destes, como 
resposta àquelas situações problemáticas, não se oriente no sentido da transformação da 
realidade que as origina, mas, ao contrário, ao poder superior responsável pela 
existência das situações bem como por sua 'inferioridade natural'. Sua ação tem, pois, 
um caráter mágico-defensivo ou mágico- terapêutico (2010a, p. 86). 

 

 Alguns elementos caracterizadores da constituição da consciência de caráter semi-

intransitivo merecem ser destacados neste contexto de análises. Inicialmente, faz-se necessário 

frisar que, na dialética constituinte de tal nível de consciência, as condições históricas 

existenciadas pelos sujeitos são marcadas pelo que Freire chamava de “cultura do silêncio”. 

(FREIRE, 2010a, p. 82). Derivada de elementos socioeconômicos específicos de uma dada 

formação social, esta cultura enquanto manifestação de uma estrutura concreta de dominação e 

opressão conforma os sujeitos a processos que resultam em uma quase imersão de suas 

consciências nas relações com a realidade. Ao negar-lhes a palavra e a capacidade de expressar-

se, entendidas por Freire enquanto práxis (2011, p. 107), as condições objetivas de onde deriva a 

cultura do silêncio acabam por impedir qualquer tentativa mais sistematizada ou concreta de 

emersão dos sujeitos, ou seja, a sua elevação a um nível ulterior de consciência sobre o mundo. 



Como Freire bem ressalta nas suas colocações sobre a semi-intransitividade da consciência, a 

este nível as condições objetivas “forçam” o homem a uma aproximação tal de aderência com a 

realidade que não o permite estar “nela e com ela”, ou seja, permanecer nela ao mesmo tempo 

em que consiga dela se distanciar a fim de objetivá-la, admirá-la para conhecê-la criticamente. 

(FREIRE, 2010a, p. 86). Logo, nestas condições, por “enxergar-se” como uma mera presença a 

mais na realidade natural, o homem vê negado a si mesmo o seu caráter histórico e de ser da 

práxis.  (FREIRE, 1977, p. 32). 

 Resulta deste processo de imersão que os conhecimentos construídos nas relações de 

aderência do homem com a natureza caracterizem-se preponderantemente ao nível do que Freire 

chama de doxa, ou seja, da mera opinião, sendo a lógica constituinte destes conhecimentos 

derivadas de explicações de caráter mágico. (1977, p. 28-33). Para Freire, no processo de 

orientação do homem no mundo à nível de consciência semi-intransitiva ocorre tão somente a 

captação da presença dos objetos da realidade. Logo, o homem não adentra na  explicação 

racional e crítica do objeto, bem como não atenta para as verdadeiras relações deste com o 

restante da realidade em um quadro estrutural mais amplo. Enquanto forma de conhecimento que 

não possui em si mesma quaisquer garantias de sua validade, a doxa produzida pela consciência 

semi-intransitiva utiliza-se de explicações de caráter mágico que, para Freire, não são ilógicas e 

muito menos pré-lógicas. (1977, p. 31). Tais explicações denotam que o sujeito percebe a 

realidade como um todo, pois mesmo captando os “fatos” e as “coisas” enquanto elementos 

separados e em relação, os percebe de um só vez, em um mesmo movimento perceptivo 

totalizador.  

 Deste movimento desprendem-se formas de captação da realidade em que as ligações de 

causa e efeito que constroem os nexos que correlacionam as partes do objeto em si, bem como as 

suas ligações com o demais objetos da realidade, não são apreendidas na sua verdadeira razão 

constitutiva, ou seja, na sua causalidade autêntica. (2010b, p. 113). Nestes termos, Freire 

sintetiza tais considerações sobre a doxa mágica da consciência semi-intransitiva da seguinte 

forma: 

 

Ao modo mágico de pensar, não é estranha a relação entre os 'percebidos'. A percepção 
mágica, sobre a realidade, é tão objetiva quanto ela. O pensamento mágico é que não o 
é. Esta é a razão pela qual ao perceber um fato concreto da realidade sem que o 'ad-
mire', em termos críticos, para poder 'mirá-lo' de dentro, perplexo frente a aparência do 
mistério, inseguro de si, o homem se torna mágico. Impossibilitado de captar o desafio 



em suas relações autênticas com outros fatos, atônito antes o desafio, sua tendência, 
compreensível, é buscar, além das relações verdadeiras, a razão explicativa para o dado 
percebido. Isto se dá não apenas com relação ao mundo natural, mas também quanto ao 
mundo histórico-social (1977, p. 29). 

 

 Assim, faz-se compreensível dentro do nível de consciência semi-intransitiva a sua quase 

total aderência à realidade, explicando-a principalmente por meio de uma lógica mágica 

alimentada por uma fonte exterior aos próprios fatos, concretizada em conceitos histórica e 

culturalmente construídos como “destino”, “inferioridade natural do pobre”, “desígnios divinos”, 

entre outros. E assim, o sujeito a tal nível de consciência da realidade pauta-se em sua ação no 

mundo pela docilidade, pela passividade, pelo fatalismo “[...] que leva ao cruzamento dos braços, 

à impossibilidade de fazer algo diante do poder dos fatos, sob os quais fica vencido o homem”. 

(FREIRE, 2010b, p. 114). Bloqueia-se portanto no sujeito a sua capacidade de decisão, de 

opinião, de projeto, de inserção e de transformação, de busca por “ser mais”. Porém, a semi-

intransitividade não é “destino dado”, posto que se assim fosse negar-se-ia a condição 

antropológica do homem enquanto ser inconcluso. Ou seja, Freire destaca que a semi-

intransitividade não 

 

[...] significa […] que homens e mulheres […] sejam incapazes de superar a 
compreensão mágica dos fatos; sejam incapazes de refazer a leitura de sua realidade, 
percebendo, afinal, que a sua indigência tem outras razões que não as até então 
admitidas. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que mais rapidamente do que se 
pensa, esta releitura se faz possível, mesmo que, entre o momento da releitura e do 
engajamento numa forma de ação coerente com ela, haja muito o que fazer (2010a, p. 
87-86). 

 

 Logo, o próximo momento possível de elevação do nível de consciência dos sujeitos 

sobre o mundo pode ser compreendido em Freire enquanto o “momento de releitura” da 

realidade que precede o “engajamento numa forma de ação coerente com a releitura”. A este 

nível denomina Freire de consciência transitivo-ingênua (2010a, p. 88) ou transitividade ingênua 

(2010b, p. 68). As condições históricas concretas que propiciam esta passagem são identificadas 

por Freire, principalmente no contexto das sociedades do “Terceiro Mundo” latino-americano, 

nas transformações de caráter infraestrutural que se processam principalmente a partir do final do 

século XIX. Tais alterações acabam por promover uma “rachadura” da base econômica destas 

sociedades, a ponto de provocar alterações na superestrutura de tais formações sociais. (2010a, p. 

87). Assim, tomando como exemplo o Brasil, é possível destacar as alterações econômicas que 



ocorrem a partir de 1888, com a abolição da escravatura, e a consequente transição do sistema 

capitalista brasileiro para um modelo industrial, tendo ainda como epifenômenos concretos as 

ondas de imigração alemã, italiana e japonesa, a urbanização acelerada do país, as primeiras 

formas de organização e participação política dos trabalhadores, entre outros. (WEFFORT, 

2010b, p. 22-23).  

 Todos estes acontecimentos históricos acabam, por fim, colocando os homens em tais 

sociedade – principalmente o sujeito citadino – em contato com “[...] formas de vida mais 

complexas [...] entrando, assim, num circuito maior de relações e passando a receber maior 

número de sugestões e desafios de sua circunstância”. (2010b, p. 70). Em tais condições 

históricas, encontra-se, portanto, novas possibilidades de emersão e inserção, num processo de 

fuga de uma “cultura do silêncio” onipotente e esmagadora do sujeito, possibilidades que, 

conectadas ao movimento de transição da formação social, reflete superestruturalmente na 

consciência dos sujeitos. Assim, derivada deste processo tem-se que na consciência transitiva 

ingênua “[...] a capacidade de captação se amplia e, não apenas o que antes não era percebido 

passa a ser, mas também muito do que era entendido de uma forma o é agora de maneira 

diferente”. (FREIRE, 2010a, p. 88). Ou seja, da esfera dos problemas meramente vitais, o sujeito 

inicia agora uma inserção na realidade de maior alcance perceptivo, o que denota para Freire um 

processo inicial de tomada de consciência (apud TORRES, 1996, p. 125).  

 Tal processo configura-se como um primeiro momento em que o sujeito inicia a 

descoberta da razão de ser das suas relações com a realidade, no seio da unidade dialética entre 

condicionamento e liberdade. Inicia a sua apreensão enquanto um sujeito que age, que 

transforma, que é histórico-cultural assim como a realidade que cria por sua atividade prática e 

intelectual. (FREIRE, 2010a, p. 88). Porém, em tal fase, o sujeito faz apenas uma apreensão 

espontânea da realidade, de fato “reage” mais do que realiza reflexões criticas sobre o seu 

condicionamento e a sua situação dentro da formação social na qual existe. Para Freire, a 

consciência transitivo-ingênua caracteriza-se principalmente pelos seguintes aspectos: 

 

[…] simplicidade na interpretação dos problemas. [...] Pela impermeabilidade à 
investigação, a que corresponde um gosto acentuado pelas explicações fabulosas. Pela 
fragilidade na argumentação. Por forte teor de emocionalidade. Pela prática não 
propriamente do diálogo, mas da polêmica. Pelas explicações mágicas. Esta nota 
mágica, típica da intransitividade, perdura, em parte, na transitividade. Ampliam-se os 
horizontes. Responde-se mais abertamente aos estímulos. Mas se envolvem as respostas 
de teor ainda mágico (2010b, p. 69). 



 

 Mais alguns pontos de reflexão merecem, por fim, serem destacados na caracterização da 

consciência transitiva ingênua. Primeiramente, que na forma de conhecimento derivado da 

apreensão que o sujeito faz da realidade a este nível reside ainda as explicações de caráter 

mágico e, logo, o conhecimento que ainda predomina aqui é o da doxa. Se, por um lado, ocorre 

uma ampliação da capacidade de apreensão dos fatos e fenômenos para além do que era possível 

na semi-intransitividade, de outro tal apreensão não resulta ainda em um processo onde a 

orientação no sujeito no mundo constitui junto com a reflexão crítica a unidade dialética capaz 

de produzir um conhecimento das coisas em sua causalidade autêntica. Assim, como bem 

destaca Freire, como toda compreensão deriva e influência uma ação posterior no mundo, a 

natureza da ação ingênua revela-se ainda pautada pela lógica de caráter mágico. (2010b, p. 114). 

Tais ações, por fim, desvelam mais uma característica da consciência ingênua: a de achar-se “[...] 

superior aos fatos, dominando-os de fora e, por isso, se julga livre para entendê-los conforme 

melhor lhe agrada”. (Ibidem, p. 113). 

 Resulta claro que, como é próprio da doxa situar no sujeito o “ponto de apoio” 

fundamental do processo de conhecer, bem como não ter aspirações sequer de ser verificada no 

que se refere aos seus argumentos, a consciência ingênua ligada à este nível de conhecimento 

busca mais apropriadamente “querer ter razão”, antes de “apreender a razão” existente na 

realidade. (NICOL, 1965, p. 44). A consciência ingênua faz-se assim uma “imposição” do sujeito 

sobre a realidade a partir de convicções pessoais construídas nas relações sociais derivadas do 

contexto histórico-cultural de “rachadura” da sociedade. Por fim, a própria passagem deste nível 

de consciência para um ulterior, que vem a ser a consciência crítica, demanda cada vez mais 

alterações na base da formação social que, ao entrar em processo de transformação, permite 

conjuntamente a transitividade crescente da consciência dos sujeitos61.  

                                                             
61 Por fim, vale destacar antes das considerações sobre a consciência crítica, que para Freire a transitividade 

ingênua pode evoluir em determinadas condições históricas para um outro nível de consciência, denominada por 
este autor como “massificada” ou “fanatizada” (2010b, p. 69-71), ou, ainda, como “irracional” (2010a, p. 97). 
Freire explica este nível nos seguintes termos: “Na medida, realmente, em que o homem, transitivando-se, não 
consegue a promoção da ingenuidade à criticidade, em termos obviamente preponderantes, e chega a 
transitividade fanática, seu incompromisso com a existência é ainda maior que o verificado no grau da 
intransitividade. É que o incompromisso da intransitividade decorre de uma obliteração no poder de captar a 
autêntica causalidade, daí o seu aspecto mágico. Na massificação há uma distorção do poder de captar que, 
mesmo na transitividade ingênua, já buscava a sua autenticidade. Por isso seu aspecto mítico”. (Ibidem, p. 71, 
grifo do autor). Em outra obra, Freire destaca que a consciência massificada ou fanática implica em um forma 
falsa de conhecer a realidade, visto que o caráter mítico faz tal realidade passar pelo que ela não está sendo. Por 



 Porém, é fato destacado por Freire que a inserção cada vez mais radical do sujeito na 

realidade visando alcançar a consciência crítica desta não se dá de forma espontânea, como, de 

fato, é possível no processo inicial de tomada de consciência. Nesta, o simples fato do sujeito 

estar inserido em um contexto concreto em mutação, experienciando quotidianamente a 

dinamicidade e complexidade da realidade em suas contradições constituintes, já faz-se 

necessário para que ocorra um elevação do nível de mera semi-intransitividade. (2010a, p. 159). 

Mas, a passagem para a apreensão da razão de ser das contradição fundantes da realidade natural 

e histórica, na explicação das mesmas em termos de conhecimento científico-filosóficos, 

somente pode se dar pelos sujeitos por meio de um trabalho educativo libertador e 

conscientizador (FREIRE, 2010b, p. 70), o qual, sendo fundado na práxis, é ao mesmo tempo 

trabalho intelectual (reflexão) e trabalho prático (ação). (FREIRE, 2010a, p. 159). Logo, a 

Educação Libertadora em Freire é, no seu aspecto epistemológico, a busca dialógica onde os 

indivíduos cointencionam a realidade visando apreender o seu logos (razão) constituinte, o que 

lhes possibilita, por fim, agir na realidade em níveis superiores de atividade crítico-

transformadora62. 

 Chega-se, assim, ao que Freire chama, citando o filósofo Lucien Goldman, de “máximo 

de consciência possível”, ou seja, a consciência crítica. (2010a, p. 96). Vale ressaltar que o 

caráter significativo expressado pelos termos “máximo” e “possível” não denotam uma 

estagnação do sujeito frente a realidade em busca de conhecê-la cada vez mais. Esta, visto que 

constitui-se essencialmente pela lógica dialética entre permanência e mudança, está 

constantemente impondo novos desafios e problemas aos sujeitos. Enquanto ser de relações no e 

com o mundo, no nível de consciência crítica o que verifica-se é uma inserção radical, 

permanente e comprometida do sujeito, em busca da compreensão dos seus processos de 

orientação na realidade nos múltiplos aspectos que o compõe, para alterá-los praticamente 

sempre que necessário. O que, de fato, denota que em nível de consciência crítica o sujeito é, em 

comunhão com seus pares, homem em processo constante de libertação, ou seja, de ação-

                                                                                                                                                                                                    

fim, a consciência massificada de caráter mítico revela o desenvolvimento de uma irracionalidade pelo sujeito na 
sua relação com o mundo, que “[...] não significa um retorno a uma forma de vida meramente instintiva, mas a 
distorção da razão. O elemento mítico aí introduzido não proíbe propriamente que o homem pense; dificulta o 
exercício de sua criticidade, dando ao homem a ilusão de que pensar certo”. (2010a, p. 119). 

62 Este aspecto educacional desvelado por meio da discussão freireana acerca do processo de conscientização forma 
a base epistemológica que possibilita uma posterior construção das diretrizes pedagógicas de apropriação da TV 
Digital em processos de ensino-aprendizagem. Nestes termos, sendo tais aspectos debatidos principalmente no 
Capítulo 4 do presente trabalho, não serão aqui detalhados de maneira pormenorizada.  



reflexão-ação coparticipada que possibilita a verdadeira humanização para todos os seres 

humanos. 

 Freire em seu primeiro livro, “Educação como Prática de Liberdade”, definia a 

consciência crítica, por ele então denominada de “transitividade crítica”, com base nas seguintes 

características: 

 

[…] pela profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações 
mágicas por princípios causais. Por procurar testar os 'achados' e se dispor sempre a 
revisões. […] Por negar a transferência da responsabilidade. Pela recusa a posições 
quietistas. Por segurança na argumentação. Pela prática do diálogo e não da polêmica. 
Pela receptividade ao novo, não apenas porque novo e pela não-recusa ao velho só 
porque velho, mas pela aceitação de ambos, enquanto válidos. Por se inclinar sempre a 
arguições (2010b, p. 69-70). 

 

 Aqui é possível perceber alguns elementos que diferenciam a consciência em nível de 

transitividade crítica para os demais níveis anteriores: a inserção radical na realidade, a vocação 

para participar e ser protagonista, a busca pelo “novo” visando construir o futuro, sem que isso 

denote uma não ressignificação do “velho”. De forma mais direta, e especificamente visando 

debate epistemológico, é possível relatar com Freire a partir desta citação que neste nível de 

consciência encontra-se não mais preponderantemente o conhecimento enquanto opinião ou 

doxa. A profundidade na explicações dos problemas, a busca por argumentações constantes que 

visem verificar a validade dos conhecimentos, e a substituição das interpretações baseadas na 

lógica “mágica” denotam a elevação da relação de conhecimento entre o sujeito e a realidade à 

nível de episteme, ou seja, de conhecimento científico-filosófico. Resulta disso a captação crítica 

que o sujeito faz dos nexos causais que interligam e explicam tanto o objeto de conhecimento 

internamente quando em sua relação com os demais objetos da realidade (ou sua “visão 

estrutural”).  

 Ao apreender a causalidade autêntica – e estar sempre disposto a revisá-la –, Freire 

propõe que o sujeito em nível de consciência crítica realiza a “[...] representação das coisas e dos 

fatos como se dão na existência empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais”. 

(2010b, p. 113). Assim, ao inserir-se radicalmente na realidade, e produzir na sua relação com 

ela um conhecimento de caráter científico-filosófico, ascende o sujeito a um processo de busca 

pela razão objetiva constitutiva das coisas, do mundo, dos objetos cognoscíveis em si e em suas 

relações – ou seja, seu logos. (1977, p. 33). A consciência crítica denota, portanto, o 



posicionamento epistemológico-curioso do sujeito frente ao mundo: é sujeito em busca do 

conhecimento das coisas em suas verdadeira causas, é a revelação da realidade como ela é em 

sua essência. (FREIRE apud TORRES, 1996, p. 125).  

 Porém, é fato destacado pelo próprio Freire, bem como por diversos interpretadores da 

sua obra, que este nível de consciência, principalmente a partir do livro “Pedagogia do 

Oprimido” e de maneira mais sistematizada em “Ação Cultural pela Liberdade”, denota exercer 

um ato epistemológico-curioso no movimento dialético da ação-reflexão-ação. Ou seja, que a 

consciência crítica é, notadamente, práxis: união do desvelamento com a transformação da 

realidade. (FREIRE, 2010a, p. 154; GADOTTI, 1996 ; TORRES, 1996; GERHART, 1996).63 

Assim, a consciência crítica é aquela que, compreendendo a unidade dialética entre subjetividade 

e objetividade nas relações do homem no e com o mundo, apreende o papel tanto do ato teórico 

quanto do prático no processo de conhecimento humano. Neste contexto percebe-se nitidamente 

a influência em Freire da interpretação marxiana da práxis revolucionária (atividade prática 

objetiva) como elemento central do entendimento de como se operam as relações entre o homem 

(subjetividade) e a realidade (objetividade) na constituição do conhecimento.  

 Assim como Marx, o qual na segunda “Tese Contra Feuerbach” expõe que a “[...] questão 

se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é teórica mas prática” (1974, p. 57, 

grifo do autor), Freire também irá destacar que “[...] os resultados [do] ato de conhecer devem 

constituir-se como normas de julgamento de seu próprio comportamento cognoscente” (FREIRE, 

2010a, p. 160). Portanto, o conhecimento da transformação da realidade implica a compreensão 

desta como sofrendo sempre um certa prática dos seres humanos (Ibidem, p. 171), sendo que é 

nesta prática “[...] que o homem deve demonstrar a verdade, a saber, a efetividade e o poder, a 

citerioridade de seu pensamento”. (MARX, 1974, p. 57). 

 Tendo isso em mente, Freire destaca ainda que a aliança entre teoria e prática, ou reflexão 

e ação, é essencial e, assim, em toda a ação dos sujeitos na realidade, seja ela natural ou 

                                                             
63 No próximo subitem do presente trabalho, onde se dissertará sobre a dimensão política do diálogo, buscar-se-á 

compreender de modo mais aprofundado esta “critização” operada por Freire sobre suas primeiras reflexões 
epistemológicas, resultante da análise política que passa a ser empregada em conjunto com a epistemológica na 
explicação de como a consciência crítica aprende a realidade natural e histórico-cultural. Nestes termos, na 
passagem da consciência ingênua para a consciência crítica, está contida a noção de que no ato de conhecer é 
essencial desvelar e transformar a realidade por meio da práxis dialógica com os demais sujeitos. O que denota, 
acima de tudo, o desenvolvimento de uma consciência de classe nos homens que estão proibidos de 
existencializar a sua condição ontológica de “seres da práxis” nas condição objetivas de opressão derivadas das 
sociedades de classe.  



histórica, a teoria constitui-se como um momento de planejamento e reconstrução da prática a 

nível simbólico-conceitual para melhor compreendê-la e, a partir disso, voltar a ela para melhor 

transformá-la. Por isso, em Freire conhecer criticamente não é um ato desinteressado, um mero 

“jogo intelectual” de desvelamento da realidade (FREIRE, 2010a, p. 65) que, bastando em si 

mesmo, revelaria uma concepção epistemológica idealista: a de que desvelar a realidade já é 

transformá-la. (Ibidem, p. 110). Para Freire, se não existe passagem da consciência transitiva 

ingênua para a consciência crítica 

 

[...] sem desvelamento da realidade objetiva, enquanto objeto de conhecimento dos 
sujeitos envolvidos em seu processo, tal desvelamento, mesmo que dele decorra uma 
nova percepção da realidade desnudando-se, não basta ainda para autenticar a 
conscientização. [...] a conscientização não pode parar na etapa do desvelamento da 
realidade. A sua autenticidade se dá quando a prática do desvelamento da realidade 
constitui uma unidade dinâmica e dialética com a prática de transformação da realidade 
(Ibidem, p. 171-172). 

 

 Assim, tanto as posições idealistas quanto materialistas mecanicistas não conseguem dar 

conta da complexidade do ato de conhecimento humano, dentro da análise dos processo em que a 

consciência passa de níveis ingênuos de apreensão da realidade à criticidade. Ao separar 

consciência e mundo, ao dicotomizar as relações entre homem e realidade, a essência da situação 

gnosiológica não pode ser corretamente captada. É nestes termos que Freire pode ressaltar que o 

ato de conhecer envolve uma reapreensão constante da realidade concreta, a qual “[...] nunca é, 

apenas, o dado objetivo, o fato real, mas também a percepção que se tenha dele”. (Ibidem, p. 61). 

Enquanto processo, o ato de conhecer é permanente e não engessa-se nunca em um totalidade 

paralisante, a partir da qual nada mais pudesse ser criado. E isso justamente porque 

 

[...] ao buscar conhecer ad-miramos não apenas o objeto, mas também a nossa 
admiração anterior do mesmo objeto. Quando admiramos nossa anterior ad-miração 
(sempre uma ad-miração de) estamos simultaneamente admirando o ato de ad-mirar e o 
objeto ad-mirado, de tal modo que podemos superar erros ou equívocos possivelmente 
cometidos na ad-miração passada. Esta re-ad-miração nos leva à percepção da 
percepção anterior (2010a, p. 63). 

 

 E, explicando que esta posição não denota de forma alguma idealismo, mas sim um levar 

em consideração as relações entre teoria e prática na construção do conhecimento, Freire frisa 

que o esforço cognoscitivo “[...] só tem sentido quando tenta constituir-se como um momento de 

teorização da prática social […] Se se aliena desta prática, se perde, esvaziada, num puro 



blábláblá”. (Ibidem, p. 40). Assim, na dialética entre subjetividade e objetividade de cunho 

marxista destacada por Freire, é possível afirmar que nem “[...] o objeto pode agora ser 

considerado à margem da subjetividade humana, fora de sua atividade […], nem a atividade da 

qual o objeto é produto pode ser entendida […] como mera atividade espiritual, ainda que se 

trate de atividade da consciência humana”. (SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 1990, p. 177). Logo, a 

prática social dos sujeitos sobre uma realidade concreta sempre está presente na construção do 

conhecimento, mesmo que o momento seja de teorização sobre a reflexão anteriormente 

realizada. Esta reapreensão remete-se sempre a uma prática e, para Freire, na relação dialética 

constitutiva do ato de conhecer envolvendo ação e reflexão, a “percepção da percepção anterior” 

pode ser considerada conjuntamente com a prática enquanto expressão da realidade concreta. 

 A partir de todas as considerações realizadas até então é possível, por fim, destacar o 

conceito de conscientização, o qual explica o processo de conhecimento progressivamente crítico 

do ser humano no mundo. Ainda, a partir disso, será possível verificar de que forma o diálogo 

verifica-se como elemento caracterizador do verdadeiro ato de conhecimento, ou seja, de ação-

reflexão-ação dos sujeitos em comunicação sobre a realidade. Assim, em Freire a 

conscientização “[...] é o processo pelo qual, na relação sujeito-objeto […], o sujeito se torna 

capaz de perceber, em termos críticos, a unidade dialética entre ele e o objeto”. (2010a, p. 163). 

É, ainda, caracterizada por Freire como um processo permanente e inerentemente humano (p. 

175), que inicia-se propriamente quando da entrada no nível de consciência transitiva ingênua, 

mas que porém somente se autentica completamente com a critização da consciência, ou seja, a 

compreensão pelo sujeito da dialética entre ação-reflexão no ato de conhecer.  

 É nestes termos que Freire denomina a conscientização enquanto desenvolvimento crítico 

da tomada de consciência (2010b, p. 69). É o aperfeiçoamento constante da consciência 

transitiva-ingênua ao ponto em que torna-se possível ao sujeito uma emersão da realidade que o 

cerca para, distanciando-se dela ao mesmo tempo em que nela permanece, possa compreendê-la 

e transformá-la criticamente. (GADOTTI, 1996, p. 81). Por fim, sendo a conscientização o 

exercício crítico da práxis pelo homem, e sendo o homem um ser “datado” e “situado”, agente 

reflexivo em uma determinada realidade espaço-temporal natural e histórico-cultural, tem-se que 

a consciência crítica enquanto inserção radical do sujeito no seu contexto é, de fato, uma 

consciência histórica. Assim, Freire expõe que “[...] aprofundando a tomada de consciência da 

situação, os homens se 'apropriam' dela como realidade histórica, por isto mesmo, capaz de ser 



transformada por eles. O fatalismo cede, então, seu lugar ao ímpeto de transformação e de busca, 

de que os homens se sentem sujeitos.” (2011, p. 104). 

 O aspecto crítico do processo de conscientização, enquanto construção de conhecimentos 

pelo sujeito ciente da dialética entre subjetividade e objetividade que existencia, pode ser 

compreendido tal como Jorge expõe na citação abaixo transcrita: 

 

Sendo, pois, a conscientização este aprofundamento da tomada de consciência no qual o 
homem conhece e implicando este uma atitude transformadora do homem, vemos que 
ela, a conscientização, está composta de dois momentos fundamentais: conhecer para 
transformar. Portanto, o homem estará a nível de conscientização somente quando gozar 
do conhecimento da realidade, naquilo que ela é em si, e for capaz de tomar uma atitude 
transformadora, isto é, humanizadora, por sobre a mesma realidade (1979, p. 54). 
 

 Por fim, poder-se-ia ainda sintetizar a definição de conscientização freireana, na sua 

dimensão epistemológica, de tal modo: processo em que o sujeito, enquanto “corpo consciente” 

capaz de saber-se um “eu” (consciência-de-si) em interação com um “não eu” (consciência do 

mundo), insere-se criticamente na realidade visando conhecê-la em sua verdadeira razão 

constituinte, para melhor poder transformá-la no movimento constante da práxis (ação-reflexão-

ação). É fato, porém, que em Freire o processo de conscientização não se dá na relação de uma 

consciência isolada com a realidade natural e histórico-cultural. Tal processo é em sua essência 

dialógico, ou seja, comunicação enquanto coparticipação dos sujeitos no ato de conhecer o 

mundo. Logo, a interação do sujeito com o objeto de conhecimento em busca de conhecê-lo 

criticamente para transformá-lo envolve sempre outro ser humano, o qual deve assumir-se e ser 

respeitado neste processo também enquanto sujeito.  

 O diálogo é inicialmente definido por Freire (1977, p. 43) como “[...] o encontro amoroso 

dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 'pronunciam', isto é, o transformam, e, 

transformando-o, o humanizam para a humanização de todos”. Em sua dimensão epistemológica, 

tal conceito antes de mais nada estabelece a seguinte tese: qualquer interpretação de como o 

conhecimento é construído que rompe com a estrutura dialógica do ato cognoscível, limitando-a 

a uma pura relação sujeito-objeto, é equivoca e não apreende a essência de tal ato em sua 

verdadeira constituição. (Ibidem, p. 68). Em Freire, a conscientização, enquanto inserção crítica 

do sujeito no mundo, é inerentemente um processo dialógico. Se não o fosse, já não seria mais 

inserção crítica, posto que se romperia a possibilidade do sujeito conhecer através do movimento 

de ação-reflexão-ação. Por fim, o homem não compreenderia a si mesmo em sua formação 



enquanto resultante da dialética entre intersubjetividade e objetividade, a qual assume por existir 

no mundo e com outros sujeitos. 

 Explica-se: o homem, enquanto ser da práxis, é um ser transformador, que altera a 

natureza por meio da sua atividade prática. Porém, não tão somente altera o mundo natural, mas 

significa tal processo simbolicamente, ou seja, reconstrói reflexivamente sua ação sensível 

utilizando-se das funções cognitivas superiores que nascem da união entre pensamento-

linguagem: imaginação, memória, percepção, pensamento conceitual, etc. Neste processo, o 

homem acaba por construir um “segundo mundo” a partir da transformação que realiza sobre a 

realidade objetiva que existe anteriormente a ele e a sua consciência. Este “segundo mundo” é o 

mundo da cultura, que se alonga no da história, o qual deriva da práxis dos sujeitos sobre a 

realidade no transcorrer espaço-temporal. É fato destacado por Freire, porém, que o mundo 

cultural nasce das relações sociais que os sujeitos estabelecem entre si quando da produção e 

reprodução da existência. Tais relações sociais, neste contexto, demonstram que a apreensão da 

realidade pelos homens se dá de modo compartilhado, e isso essencialmente porque o mundo da 

cultura é um mundo de comunicabilidade. A linguagem, enquanto sistema simbólico que dá vida 

e, ao mesmo tempo, é alimentado pelo pensamento, desvela-se como elemento mediador do 

processo de significação coparticipada dos objetos de conhecimento pelos sujeitos em 

intersubjetividade. 

 Nesses termos, torna-se possível afirmar que somente existe mundo da cultura e da 

história na comunicação, enquanto existencialização da palavra que compartilha as ações dos 

sujeitos na realidade por meio de uma relação dialógica. A comunicação dialógica acaba por 

pontuar que, na dialética entre subjetividade-objetividade, o primeiro polo deste conceito revela-

se de fato enquanto intersubjetividade ou intercomunicação entre as consciências dos sujeitos 

que cointencionam a realidade visando desvelá-la e transformá-la. Ao estabelecer-se pela 

intersubjetividade um ato de conhecimento que interliga os sujeitos na significação coparticipada 

de um objeto cognoscível que os mediatiza, a relação dialógica configura-se como elemento 

caracterizador central da forma como as consciências apreendem a realidade na comunhão de 

suas existências. 

 A partir disso, torna-se possível ponderar que se se opera uma separação entre a 

intersubjetividade e objetividade, recorrendo-se a uma compreensão do ato de conhecimento 

marcada pelos vieses idealista ou materialista mecanicista, ter-se-ia uma dissociação do conceito 



de práxis em relação ao de comunicação dialógica. Neste contexto, a própria práxis perderia a 

sua força explicativa enquanto elemento constitutivo da situação gnosiológica em que os sujeitos 

constroem conhecimentos sobre a realidade por meio da ação que,  teoricamente reconstruída, 

volta a ser praticada em níveis mais altos de conscientização sobre o mundo. 

 Examine-se primeiramente a negação do diálogo como elemento da práxis em uma 

consequente interpretação idealista do conhecimento. Neste caso, estaria caracterizado um 

subjetivismo que acredita na consciência solipsista como criadora individual da realidade. As 

consciências isoladas umas das outras modificariam a realidade pelo simples fato de significar o 

mundo e, nestes termos, o diálogo não explica-se como selo do ato de conhecimento, por meio 

da necessária intersubjetividade na significação e transformação coparticipada da realidade. 

Assim, fora da relação dialógica enquanto complemento da práxis, o conhecimento pelo viés 

idealista seria, antes de tudo, uma percepção reduzida à consciência de cada sujeito, conforme as 

vivências na realidade por ele experimentadas e, de certa forma, totalmente incomunicáveis aos 

demais sujeitos. 

 No que tange ao materialismo mecanicista, a realidade histórico-cultural, sendo “senhora” 

de si mesma e algo externo e superior aos homens, transformar-se-ia quanti e qualitativamente 

sem incorrer necessariamente à práxis dos sujeitos como elemento central deste processo. Neste 

contexto, o ser humano resulta como objeto de uma realidade que, ao modificar-se de forma 

independente, imprimiria nas consciências dos sujeitos as características constituintes da 

autotransformação operada. Logo, o processo de conhecimento em tais termos, negando a 

dinamicidade da ação-reflexão-ação dos sujeitos cointencionados a realidade, seria algo 

inerentemente necessário, igual e preciso para todo e qualquer ser humano em uma dada 

realidade. Aqui, a necessidade do diálogo como meio de compartilhamento do mundo pelos 

sujeitos que buscam desvelá-lo e transformá-lo se esvaziaria de seu sentido epistemológico. O 

objeto de conhecimento não é mais pautado por uma situação problemática que desafia os 

homens a comunicarem-se entre si para apreendê-lo em sua lógica constituinte. É, com efeito, 

um todo homogêneo em que opera um princípio de autotransformação que não necessita 

sucessivas operações práticas e intelectuais para ser captado pelas consciências cointencionadas. 

 A partir deste ponto, torna-se possível dissertar mais precisamente sobre as características 

do que Freire denomina comunicação dialógica em suas dimensões epistemológicas. Para tanto, 

é possível recorrer ao debate efetivado por este autor sobre a dimensão epistemológica do 



diálogo tal como retratado no livro “Extensão ou Comunicação?”. Neste, Freire analisa as ações 

de extensão rural efetivadas por técnicos agrônomos junto aos camponeses durante a reforma 

agrária chilena do governo Eduardo Frei, na qual esteve envolvido durante parte da década de 

60. Os processos de extensão rural neste contexto possuíam como objetivo básico a substituição 

das técnicas e conhecimentos de “senso comum” de produção agrícola dos camponeses pelas 

modernas técnicas “científicas” dos agrônomos, tendo em vista a premência pelo aumento da 

produtividade à época neste país. A partir deste contexto, Freire irá discutir de que forma o 

conceito de “extensão” propagado em tais ações revela basicamente um “equívoco gnosiológico” 

sobre como ocorre o ato de conhecimento entre os homens, desenvolvido nas relações homens-

mundo. E, buscando superar tal concepção, irá propor e discutir como os conceito de 

comunicação dialógica expressa de forma acurada o processo humano de apropriação e 

(re)construção de conhecimentos. 

 Freire inicia seu debate recorrendo a uma análise sintática do termo extensão, mais 

precisamente sobre o “sentido contextual” conectado à ideia de uma ação envolvendo dois ou 

mais sujeitos em relação com o mundo, buscando conhecê-lo. Nesse sentido, extensão denomina  

 

[...] a ação de estender e de estender em sua regência sintática de verbo transitivo 
relativo, de dupla complementação –: estender algo a. Nesta acepção, quem estende, 
estende alguma coisa (objeto direto da ação verbal) a ou até alguém – (objeto indireto 
da ação verbal) – aquele que recebe o conteúdo do objeto da ação verbal” (FREIRE, 
1977, p. 20, grifo do autor). 

 

 Assim, para Freire, no contexto epistemológico o termo extensão designa, inicialmente, a 

ação de um sujeito sobre o outro buscando estender-lhe ou transmitir-lhe concepções, ideias, 

conhecimentos sobre um objeto cognoscível, que se fez fruto de reflexão e ação por apenas um 

dos sujeito deste processo. A partir disso, Freire exerce uma análise linguística semântica do 

termo extensão, com base na concepção de “campos associativos”, ou seja, das diversas “[...] 

relações associativas que se vão desdobrando entre os campos significativos dos vários termos.” 

(Ibidem, p. 21). Os campos associativos acabam por determinar que cada palavra presente em 

uma língua encontra-se inerentemente ligada por seu significado à diversos outros signos 

linguísticos. Ao aplicar tal método de análise sobre o conceito de extensão, Freire verifica em seu 

campo associativo diversos outros termos que compõe as suas possíveis interpretações 

epistemológicas. Extensão, nestes termos, encontra-se relacionada com transmissão, entrega, 



doação, mecanicismo, dicotomização (na ação dos sujeitos envolvidos no processo - um ativo, o 

outro recipiente dos conteúdos transmitidos pelo primeiro), estagnação (do conteúdo, que não é 

apropriado nem recriado no processo, mas tão somente transmitido). 

 Como resultado deste processo de análise sintática e semântica, Freire estabelece a 

hipótese de que o conceito de extensão não denota “[...] a formação e a constituição do 

conhecimento autênticos (sic)”, posto que nega “[...] a ação e a reflexão verdadeiras àqueles que 

são objetos de tais ações”. (Ibidem, p. 22). Assim, por transformar os sujeito em objetos passivos 

na apropriação e (re)construção de conhecimento, as ações significadas pelo termo extensão não 

permitem, para Freire, o estabelecimento de processos de conscientização entre os sujeitos. 

Buscando delimitar em que medida o conceito de extensão expressa um “equívoco 

gnosiológico”, Freire coloca algumas questões como norteadoras do seu processo reflexivo. São 

elas: conhecer envolve a transformação de um sujeito em objeto passivo do ato de transmissão de 

conteúdos exercido por um outro sujeito? O conhecimento é algo estático e petrificado em si 

mesmo, ou algo que deve “estar sendo” para refletir a posição atuante dos homens em relação no 

e com o mundo? Por meio do conceito de extensão, explica-se a passagem de formas de 

conhecer baseadas em senso comum (doxa) por outras de caráter científico-filosófico (episteme)? 

E, por fim, mas não menos importante: no processo de conhecer expressado pelo conceito de 

extensão está contida a ideia de que entre os homens a apreensão do mundo ocorre condicionada 

pelas estruturas socioculturais onde os sujeitos se inserem? (Ibidem, p. 26). 

 Neste contexto, pode-se iniciar o debate sobre as duas primeiras questões do seguinte 

modo: conhecer a nível humano envolve um movimento constante de ação e reflexão, de práxis. 

A práxis, enquanto característica antropológica central do homem, é delimitada principalmente 

por processos de busca e enfrentamento curioso dos sujeitos frente aos problemas que a realidade 

lhes impõe. E, como visto na base antropológica do conceito de diálogo, somente faz-se ser da 

práxis aquele que assume-se como sujeito frente ao mundo, ou seja, ser de decisão e 

radicalmente enraizado em seu contexto. No processo gnosiológico, isso significa assumir-se 

enquanto sujeito cognoscente. Assim, ser sujeito nas relações com o mundo e com os outros não 

é tornar-se receptor passivo, seja de informações transmitidas por outro sujeito ou pelas 

“impressões” que a realidade infligiria sobre uma consciência-depósito. Logo, tomando como 

base estas considerações, Freire irá pontuar que o primeiro (e poder-se-ia dizer principal) 



equívoco gnosiológico do termo extensão é a transformação dos sujeitos em objetos: é negar-lhes 

a possibilidade de serem sujeitos em práxis constante. 

 Assim, no processo extensivo-transmissivo, “[...] o sujeito que estende é, enquanto ator, 

ativo, em face de 'espectadores' em quem deposita o conteúdo que estende”. (FREIRE, 1977, p. 

26). Sendo o ato de conhecimento uma tarefa de sujeitos, e não de objetos, o sentido 

epistemológico da extensão não significa a radical exigência da “[...] presença curiosa do sujeito 

em face do mundo”, o que requer “[...] ação transformadora sobre a realidade”, bem como 

implica “[...] busca constante […] em invenção e em reinvenção”. (Ibidem, p. 27). 

 Por sua vez, o conhecimento do mundo, enquanto resultante do processo permanente de 

confrontação dos homens na e com a realidade, é na compreensão gnosiológica extensiva algo 

não-dinâmico. (FREIE, 1977, p. 28). Os signos que expressam o conhecimento do objeto 

cognoscível tornam-se no ato de transmissão tão somente um jogo de palavras vazias de 

significado. São, assim, meras mensagens em formas de comunicados, conteúdos cristalizados 

esvaziados da dimensão concreta da realidade e do dinamismo próprio que caracteriza a 

apreensão do mundo pelo pensamento-linguagem na práxis dos sujeitos. (Ibidem, p. 67). Assim, 

como segundo equívoco gnosiológico, a extensão leva a um entendimento não dialético tanto da 

realidade como das relações dos homens na e com a realidade (natural e histórica). 

 A realidade é, assim, algo imóvel, e suas partes não compreendem um todo dinâmico e 

inter-relacionado, mas sim fragmentos dissociados sem nenhuma relação entre si. E por isso o 

próprio conhecimento gerado pelo ato de conhecimento extensivo não expressa a realidade 

enquanto “todo dinâmico”, posto que são comunicados de “retalhos desconexos”. Não 

compreende este conceito, evidentemente, a dialética entre permanência e mudanças que 

caracteriza o mundo, tanto natural quanto cultural: algo que para ser necessita “estar sendo”. 

Portanto, se assim configura-se a realidade, de fato o conhecimento gerado a partir da relação do 

sujeito consciente na ação e reflexão sobre esta deve ser ele mesmo encarado como processo 

constante de busca pela razão de ser do objeto, e não um produto “fechado em si mesmo” tão 

somente se finalize um ato gnosiológico. (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 43; FREIRE; SHOR, 

1986, p. 126-127). 

 Outro aspecto interessante de se destacar neste contexto é que, ao se dissociar a ação da 

reflexão no ato de conhecer, ou seja, a inserção crítica dos sujeitos na realidade, o significado 

epistemológico do ato de extensão denota exclusivamente transferência e adaptação de 



conhecimentos a nível de doxa. Isso porque a consciência do sujeito transformado em objeto 

pelo sujeito ativo e transmissor no ato extensivo mantém-se em patamares ingênuos de 

percepção do mundo. Por estar fora da práxis curiosa, tal consciência não apreende nem busca a 

revisão da causalidade autêntica dos componente internos e externos explicativos do “logos” do 

objeto. (FREIRE, 2010b, p. 113). Assim, enquanto terceiro equívoco gnosiológico, o termo 

extensão para Freire não possibilita significar o processo onde os sujeitos passam de um nível 

mais ingênuo de conhecimento sobre a realidade para outro mais crítico.  

 O principal argumento utilizado por Freire para caracterizar este equívoco baseia-se na 

análise da postura do homem frente ao mundo natural e histórico-cultural pautada pelo 

pensamento mágico, enquanto forma de apreensão da realidade da qual se desvela a doxa. Na 

postura mágica ligada às formas de consciência semi-intransitiva e transitiva-ingênua, o homem 

não assume-se enquanto ad-mirador do mundo. Ad-mirar, para Freire, envolve a capacidade de 

reflexão pautada por um “afastamento” que é, ao mesmo tempo, distanciar-se e permanecer no 

mundo. Ou seja, é existir nele e com ele no processo de objetificação da realidade: torná-la 

objeto de conhecimento humano. Ao afastar-se da realidade, ao mesmo tempo em que nela 

permanece, o sujeito consegue ter uma visão sistêmica do mundo em suas partes constituintes, 

podendo assim penetrá-la de modo progressivamente lúcido e crítico, descobrindo os nexos 

causais que compõe o seu logos. (1977, p. 31). Neste contexto, é fato que para Freire ao nível 

mágico de pensar os homens encontram-se “[...] de tal forma próximos ao mundo natural, que se 

sentem mais como parte dele, do que como seus transformadores”, o que “[...] lhes dificulta a 

operação de 'ad-mirá-lo', na medida em que a proximidade não lhes permite ver o 'ad-mirado' em 

perspectiva”. (Ibidem, p. 32).  

 Deste modo: a) se conhecer a realidade em seu logos constitutivo, ou seja, inserir-se 

criticamente nela exige a operação de ad-miração; b) e esta, por sua fez, exige o afastamento do 

sujeito para que reconheça-se a si mesmo não tão somente como parte do mundo natural, mas 

como ser transformador que conhece agindo e refletindo, Freire pergunta-se: seria o significado 

mecanicista, passivo, objetificador e transmissivo de extensão passível de denotar os processos 

essenciais ao ato crítico de conhecer? A resposta para Freire, obviamente, é negativa: “Não será 

com o equívoco gnosiológico que se encontra contido no termo 'extensão' que poderemos 

colaborar com os [sujeitos] para que substituam seu comportamento mágico em termos 

preponderantes, por uma forma crítica de atuar.” (Ibidem, p. 32). 



 Por fim, como quarto e último equívoco gnosiológico da extensão, Freire pontua que por 

meio deste conceito não se apreende o ato de conhecimento como sendo iminentemente 

condicionado pelas estruturas histórico-culturais em que o sujeito cognoscente se encontra. Na 

compreensão extensiva, o mero ato de transmissão de pacotes de conhecimentos prontos de um 

sujeito ao outro denota uma substituição mecânica de formas ingênuas de conhecer por saberes 

científico-filosóficos. Para Freire, esta concepção epistemológica é errônea ao não levar em 

conta que o pensamento mágico dos sujeitos não se forma “no vácuo”, mas sim em determinado 

contexto histórico-cultural. Como seres datados e situados, os homens são condicionados pelas 

estruturas sociais na qual existem, o que os leva (mas não os determina completamente) a 

constituírem um determinado pensamento-linguagem, o qual é reflexo ao mesmo tempo em que 

se reflete na forma como agem frente ao mundo. (Ibidem, p. 31).  

 Nesse contexto, é fato descrito por Freire que qualquer tentativa de sobreposição de uma 

nova forma de pensar por outra, que não considere como necessário processos de ação-reflexão-

ação sobre o modo como os sujeitos estão sendo em relação dialética com a sua realidade 

histórico-cultural, está fadada a ser inócua. Isto porque, sendo pautados em sua práxis pela 

dialética entre condicionamentos e liberdade, os sujeitos não podem simplesmente 

desvencilharem-se da realidade ao conhecer. Se os sujeitos são forçados a conhecer 

mecanicamente e de um modo conflitivo com o contexto histórico-cultural do qual fazem parte e 

comungam, sua reação a isso será a produção de formas de pensar e conhecer de caráter 

sincrético. Realizando sínteses pessoais entre suas bagagens histórico-cultural anteriores e o que 

lhes está sendo transmitido extensivamente, os sujeitos reagirão culturalmente tanto quanto 

puderem para não apropriarem-se de formas de pensar que entrem em conflito com as suas 

maneiras de serem no e com o mundo. (Ibidem, p. 31).  

 Novamente, fica impossibilitada pelo conceito de extensão qualquer tentativa de 

compreensão epistemológica do processo de conscientização: o homem-objeto, passivo perante o 

mundo, não irá inserir criticamente na realidade. Ou seja, não irá perceber-se enquanto ser da 

práxis, o que significa não compreender as relações dialéticas entre subjetividade e objetividade. 

Por fim, não verá a realidade histórico-cultural como uma totalidade sistêmica na qual está 

inserido, e a qual pode ele modificar pela sua ação crítico-transformadora. Na sua percepção 

focalista da realidade, esta aparece ao sujeito envolta por uma “espessa névoa” que obstaculiza a 



sua percepção e, assim, obstrui também possíveis ações de conhecimento verdadeiramente 

críticas. (Ibidem, p. 34). 

 Em suma, o conceito de extensão em Freire exprime uma teoria da ação antidialógica 

(2011, p. 167-226), pautada pela negação da práxis verdadeira a alguns sujeitos transformados 

em objetos por outros sujeitos, configurando-se assim uma relação de dominação e opressão. 

Nestas relações não constituem-se as condições necessárias para que ocorram processos de 

conhecimentos que envolvam todos os homens na busca por agir e refletir na e com a realidade, 

buscando compreendê-la e transformá-la. Como contraposição ao equívoco gnosiológico da 

extensão, Freire propõe que uma teoria da ação dialógica deve retomar o sentido originário do 

conceito de comunicação. Ou seja, comunicação enquanto momento de práxis onde dois ou mais 

sujeitos constroem um estar em relação qualificado, momentos onde os sujeitos, mediatizados 

pelo objeto de conhecimentos, produzem um pensar correto sobre suas ações na realidade de 

maneira compartilhada.  

 Assim, tal teoria compreende como fundamento epistemológico do ato de conhecimento a 

inserção do diálogo ou relação dialógica no âmago dos processos comunicativos de 

coparticipação dos sujeitos na significação dos significados que expressam um dado objeto 

cognoscível. Neste ponto em específico, vale ressaltar que Freire apropria-se do debate efetivado 

pelo filósofo espanhol Eduardo Nicol acerca das quatro relações constitutivas do conhecimento, 

sendo elas: a epistemológica, a lógica, a histórica e a dialógica. Para este autor, somente 

considerando a razão humana enquanto produto da união de um fator intelectual co-significativo 

com um fator vital comunicativo torna-se possível conhecer a realidade de maneira objetiva. Ou 

seja, aproximar-se do logos constitutivo dos objetos que compõe o mundo, por meio de um 

conhecimento de caráter científico-filosófico, é plausível somente se se parte de um esquema 

epistemológico baseado na relação sujeito-objeto-sujeito64. 

                                                             
64 É possível afirmar que no livro “Extensão ou Comunicação?”, onde reside de forma mais sistematizadas as 

ideias epistemológicas freireanas acerca da comunicação dialógica, existe uma profunda influência do debate 
efetivado por Nicol acerca das relações constitutivas do conhecimento, tal como exposto principalmente no 
capítulo “La historia y la verdad. Las quatro relaciones del conocimiento” do livro “Los principios de la ciencia”. 
(NICOL, 1965, p. 42-93). Neste, o filósofo espanhol debate acerca das possibilidades de superação da crise que 
se instala no núcleo das ciências particulares contemporâneas, marcada pela “[...] aparente incompatibilidade 
entre o fato da historicidade da ciência e do valor intemporal que tradicionalmente se atribuía a suas leis”. 
(Ibidem, p. 42, tradução nossa). Ou seja, a problemática neste contexto centra-se sobre uma características 
essencial do conhecimento científico ou episteme, na sua visão clássica (a partir dos pré-socráticos e de forma 
mais sistematizada a partir de Platão): o valor intemporal da verdade que ele sistematiza quando da completa e 
perfeita adequação do pensamento (razão subjetiva) com o objeto pensado (razão objetiva). De fato, se se declara 



 Retomando a tese de que o mundo social humano “[...] não existiria como tal se não fosse 

um mundo de comunicabilidade”, Freire (1977, p. 65) coloca em pauta a noção de que o 

conhecimento humano somente se tornou possível graças ao desenvolvimento histórico-cultural 

da unidade psicológica entre pensamento-linguagem. A partir disso, torna-se possível pontuar a 

seguinte tese epistemológica: “[...] a função gnosiológica não pode ficar reduzida à simples 

relação do sujeito cognoscente com o objeto cognoscível. Sem a relação comunicativa entre 

sujeitos cognoscente em torno do objeto cognoscível desapareceria o ato cognoscitivo”. (Ibidem, 

p. 65). Ou seja, o ato de conhecer não pode ser compreendido nestes termos por uma relação de 

um sujeito isolado frente ao mundo, pois passa a ser uma relação essencialmente triádica 

constituída pelo diálogo entre dois sujeitos que comunicam-se sobre um determinado objeto. 

 Se, como bem coloca Freire a partir de Marx, as ações dos homens sobre o mundo 

buscando transformá-lo nunca se deram no isolamento, mas sim na colaboração com vistas a 

construção das condições necessárias à (re)produção da existência, logo o pensamento-

linguagem humano desenvolvido no contexto de tais processos igualmente não configura-se 

como uma faculdade solipsista, mas essencialmente compartilhada e intersubjetiva. É neste 

sentido que a intersubjetividade caracterizadora do pensamento-linguagem humano, nas suas 

relações com a objetividade (realidade), denota a constituição de um processo de 

desenvolvimento psicológico iminentemente histórico-cultural. Isso fica claro quando Freire 

estabelece que o “[...] sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem a 

coparticipação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um 'penso', mas um 

                                                                                                                                                                                                    

que as verdades científicas são condicionadas, de alguma forma, pelas múltiplas influências de cunho 
socioculturais que afetam a atividade cognoscente dos sujeitos no decorrer do processo histórico, se estabelece 
uma contradição aparentemente insolúvel desta visão com a noção clássica de ciência. Assim, para Nicol, 
somente considerando a relação dialógica como complemento da emergente relação histórica, e em conjunto 
com as originárias relações epistemológica e lógica, torna-se possível resolver esta aporia. Ao levar em 
consideração o logos humanos enquanto conjunção entre fator intelectual co-significativo (pensamento) e fator 
vital comunicativo (linguagem) – relação dialógica –, logos este que produz conhecimentos no transcorrer de um 
desenvolvimento histórico que possui uma racionalidade garantida pela intercomunicação da cultura produzida 
nas mais diversas épocas – relação histórica –, vislumbra-se a possibilidade de resguardar a objetividade do 
conhecimento em seu nível mais básico: a evidência apofântica primária e compartilhada do Ser. Assim, esta 
verdade básica na relação dialógica reside no caráter essencialmente inteligível ou expressivo dos símbolos que 
conjuntamente com o pensamento dão vida a razão humana: se os símbolos são inteligíveis aos sujeitos 
comunicantes, e se este primeiro e essencial entendimento dialógico resulta confirmado, para Nicol a 
objetividade do pensamento gerado na intersubjetividade é ratificada, visto que o símbolo remete a algo que “é” 
na realidade. A partir deste nível básico de objetividade, ergue-se para o autor toda e qualquer possibilidade 
posterior de conhecimento da realidade na forma de episteme. Porém, tal episteme perde neste contexto o seu 
status de forma de conhecimento humano outorgadora de verdades intemporais a um dado conjunto de conceitos, 
categorias, leis e teorias, seja nas ciências particulares (naturais e humanas), seja na própria filosofia. 



'pensamos'. É o 'pensamos' que estabelece o 'penso' e não o contrário”65. (Ibidem, p. 66). Assim, 

apropriando-se da cultura historicamente sistematizada é que os sujeitos constituem-se enquanto 

seres humanos. Sendo o mundo da cultura inerentemente um mundo de comunicabilidade, tem-

se para Freire que a relação dialógica é elemento central do processo gnosiológico por meio do 

qual os homens fazem-se sujeitos em comunhão.  

 Logo, ao entender o pensamento na sua relação constitutiva com a linguagem enquanto 

processo histórico-cultural, torna-se possível a Freire afirmar que mesmo quando um sujeito 

pensa sozinho ele está, de fato, realizando um processo de comunicação dialógica. Isto porque o 

seu ato de pensar ocorre por meio de signos linguísticos e, sendo estes produtos histórico-

culturais derivados das relações sociais dos homens entre si, o que revelam de mais íntimo é a 

necessidade de serem inteligíveis. Isso quer dizer: poderem ser compartilhados entre um sujeito 

que pensa e um outro sujeito em geral. (Ibidem, p. 67-68). A razão humana, sendo 

eminentemente simbólica, revela que o pensamento enquanto relação intelectual co-significativa 

é capaz de produzir entendimento entre o sujeitos que dialogam sobre um determinado objeto. E 

isso pelo fato de que ambos os sujeitos utilizam-se de um mesmo sistema simbólico, o qual 

contêm signos linguísticos constituídos por significados passíveis de representarem um objeto de 

experiência em comum aos sujeitos dialogantes. Logo, cada um dos termos deste sistema 

simbólico que é a linguagem possui a capacidade de realizar um ato comunicativo de comum 

                                                             
65 Nesta citação de Freire fica claro a influência do pensamento de Marx sobre Freire, bem como identifica-se 

também uma possível convergência do conceito freireano de comunicação dialógica com o de interação social 
advindo da Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky, Luria e Leontiev. Ambos, enquanto forma de explicação 
de como ocorre o processo de formação socio-histórica da consciência na sua relação com uma dada realidade. 
Por um lado, tem-se a congruência de Freire com as reflexões nucleares marxianas acerca da dialética entre 
objetividade-(inter)subjetividade, ou, ainda, em um viés de análise da constituição das formações sociais, entre 
infraestrutura-superestrutura. Isso fica claro na concepção materialista histórico-dialética expressa por Marx, 
como por exemplo na seguinte afirmação: “[...] na produção social da própria vida, os homens contraem relações 
determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção estas que correspondem a uma 
etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade destas relações de 
produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura 
jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da 
vida material condiciona o processo em geral de vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos 
homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência”. (1974, p. 
135-136, grifo nosso). Ainda neste contexto tem-se a psicologia soviética em sua vertente histórico-cultural 
liderada por Vygotsky, o qual, partindo dos postulados do materialismo histórico-dialético, esboça a ideia de que 
o desenvolvimento psicológico do homens está atrelado a apropriação da cultura historicamente criada e 
acumulada. Tal apropriação torna-se possível por meio da interação social estabelecida entre os sujeitos, sendo 
esta essencialmente mediada por instrumentos e signos que intervém nas relações psicológicas estabelecidas 
pelos sujeitos entre si e com a realidade. (VYGOTSKY, 1998, p. 25-76).  



referência a um mesmo objeto, que torna-se então passível de co-significação para ambos os 

sujeitos em processo de comunicação dialógica.  

 Nesse sentido, no ato de conhecimento tal como entendido pelo conceito de comunicação, 

tem-se como necessário o estabelecimento de um processo básico de entendimento entre os 

sujeitos dialogantes. Ou seja, um ato de comum referência destes para com um determinado 

objeto mediatizador, por meio da utilização de uma palavra dotada de significação. O processo 

de conhecer constitui-se através de uma significação dos significados pelos sujeitos de forma 

coparticipada, tendo em vista que os signos linguísticos revelam a capacidade expressiva 

inerente à linguagem, ou seja, uma relação vital comunicativa. Sendo a linguagem uma união 

dialética com o pensamento, tem-se que o próprio pensamento não é portanto tão somente uma 

faculdade produtora de raciocínios (dedução, indução, generalização, abstração) sem nenhuma 

intenção comunicativa. É nestes termos que Freire pode afirmar que o pensamento não pode 

ocorrer no isolamento, e que o conhecimento resultante do ato de pensar não revela um sujeito 

que apreende o objeto sem a coparticipação de outro. O processo de apreensão da realidade pelo 

logos (ou pensamento-linguagem) é, assim, intelectual e comunicativo ao mesmo tempo.  

 Sendo o pensamento “animado” pela sua relação umbilical com a linguagem, e sendo esta 

caracterizada essencialmente pela utilização de signos linguísticos expressivos, a compreensão 

do ato gnosiológico derivado do conceito de comunicação desvela a noção de que o 

conhecimento é uma co-operação entre os sujeitos dialogantes. Se se quebra esta relação 

dialógica na compreensão do ato de pensar, a ação-reflexão-ação dos sujeitos no e com o mundo 

reduzir-se-ia a posicionamentos idealistas ou materialistas mecanicistas, conforme anteriormente 

discutidos. O pensamento-linguagem, assim, se desenvolve nas relações dialéticas entre os 

sujeitos buscando transformar e desvelar a realidade em comunhão, sendo a práxis portanto um 

processo iminentemente dialógico. 

 A partir disso Freire estabelece o seu conceito de comunicação, sendo este compreendido 

como “[...] a co-participação dos sujeitos no ato de pensar, [ou seja,] comunicação é diálogo na 

medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que 

buscam a significação dos significados”. (Ibidem, p. 66-69). Assim,  na comunicação enquanto 

coparticipação dialógica alteram-se os papéis e o status tradicionalmente referidos nas Teorias da 

Comunicação aos polos de emissor e receptores. Aqui, não se trata mais de um polo que 

transmite mensagens (conceitos, ideias, conhecimentos) e outro que meramente as recebe. Na 



concepção de comunicação dialógica freireana, ambos os participantes do processo comunicativo 

são emissores e receptores ao mesmo tempo. Como bem ressalta Freire, o  

 

[...] eu dialógico […] sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe também que, 
constituído por um tu – um não-eu –, esse tu que o constitui se constitui, por sua vez, 
como um eu, ao ter no seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética 
destas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu (2011, p. 227, grifo do autor). 

 

 Logo, o diálogo enquanto encontro horizontal e de reciprocidade dos sujeitos prescinde 

da participação de todos os envolvidos no processo comunicativo, que em comunhão acabam por 

tornarem-se um “nós”. O diálogo na sua dimensão epistemológica significa que o conhecer se dá 

sempre em um processo de ser-com-o-outro. Isso demanda a busca por conhecer a realidade 

visando transformá-la em comunhão para, assim, humanizá-la, bem como humanizar-se também 

em coparticipação. Ainda neste contexto, a significação dos significados nada mais denota do 

que os atos comunicativos compartilhados entre os sujeitos dialógicos, os quais ensejam entrar 

em comum acordo sobre o universo de sentidos que ambos irão atribuir aos significados 

culturalmente estabelecidos aos signos utilizados na mensagem, para produzirem a 

inteligibilidade do objeto cognoscível, mediador da relação de conhecimento. A partir desta 

atribuição comungada, tais signos tornam-se instrumentos do pensamento em comum que 

apreende as ações dos sujeitos sobre o objeto de conhecimento. (Ibidem, p. 70). Aqui faz-se 

necessário efetivar um processo de distinção entre os conceitos de “significado” e “sentido” dos 

signos no processo de comunicação humana mediada pelo pensamento-linguagem.  

 É possível remeter-se neste contexto aos estudos efetivados pelo psicólogo soviético Lev 

Vygotsky sobre a diferença entre significado e sentido. Ambos estes conceitos são distinguidos 

por este autor a partir das considerações do psicólogo francês Frederic Paulhan, tal como segue: 

 

A primeira, que é fundamental, é o predomínio do sentido de uma palavra sobre seu 
significado – uma distinção que devemos a Paulhan. Segundo ele, 'o sentido de uma 
palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta em nossa 
consciência. É um todo complexo, fluido e dinâmico, que tem várias zonas de 
estabilidade desigual. O significado é apenas uma das zonas de sentido, a mais estável e 
precisa. Uma palavra adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos 
diferentes, altera o seu sentido. O significado permanece estável ao longo de todas as 
alterações do sentido. O significado dicionarizado de uma palavra nada mais é do que 
uma pedra no edifício do sentido, não passa de uma potencialidade que se realiza de 
formas diversas da fala' (1996, p. 125, grifos do autor). 

 



 Tais considerações de Vygotsky podem ser compreendidas, segundo Costas e Ferreira, da 

seguinte forma: 

 

Pode-se entender por sentido aquela concordância sobre algo desde a ocorrência de 
um diálogo. Estando a conversar, as pessoas discutem um assunto e determinam um 
sentido para aquilo que falam. O sentido é, portanto, aquele instante, não tem a 
estabilidade de um significado, pois mudará sempre que mudarem os interlocutores, os 
eventos. Tem caráter provisório e é revisitado e torna-se novo sentido em situações 
novas. Assim como as palavras estão sujeitas às modificações sofridas pelo ambiente 
social e pelas pessoas, o sentido se altera, conforme se dão as relações, as evoluções no 
grupo social. Os sentidos são elaborações ainda inconstantes que buscam estabilizar-se. 
Por isso, o significado é uma das possibilidades de sentido para uma expressão ou 
palavra na fala. O significado é, assim, estabilizado, o sentido busca estabilizar-se 
(2011, p. 215-216, grifo nosso). 

 

 Nestes termos, é possível pensar que no processo de conhecimento ocorre o tecimento de 

uma rede de significados e sentidos66 em comum que habilita os sujeitos se apropriam da 

realidade ao comunicarem-se sobre um determinado objeto, ou seja, tornar o mesmo 

compartilhado e inteligível. Aqui é possível aprofundar as ideias de Freire sobre a comunicação 

dialógica com a noção de hipertexto exposta por Lévy, o qual expõe uma interpretação do ato de 

comunicação enquanto definidor do contexto que outorga o sentido às mensagens que são 

intercambiadas entre os sujeitos dialogantes. Para este autor, “[...] longe de ser apenas um 

auxiliar útil à compreensão das mensagens, o contexto é o próprio alvo dos atos de 

comunicação”. (LÉVY, 1993, p. 21). A construção do contexto é a delimitação da própria rede de 

significados e sentidos compartilhada entre os sujeitos, sendo este processo analisado por Lévy 

tanto no nível comunicacional macro (entre os sujeitos que trocam mensagens) quando micro 

(entre os termos que compõe a mensagem). 

 No nível macro, Lévy propõe que, cada vez que um sujeito utiliza-se de um determinado 

conjunto de signos linguísticos para comunicar-se com outra pessoa, ele está reconfigurando um 

universo de sentido ou contexto compartilhado que permite a ambos sujeitos dialogantes 

                                                             
66 A utilização da metáfora de rede de significações enquanto forma de expressar o ato humano de conhecimento é 

aportada em diversos autores, sendo a noção de hipertexto de Lévy (1993) fecunda para a compreensão das 
dinâmicas de (re)criação coletiva dos universos de sentidos e significados que os sujeitos utilizam para apreender 
os objetos de conhecimento. Ainda, vale ressaltar as compreensões expostas por Machado (1999, p. 117-176) 
acerca do conhecimento como rede de significados, sendo tal abordagem ancorada no conceito de hipertexto de 
Lévy (1993). Para Machado, o processo de conhecimento pode ser assim sintetizado: "- compreender é apreender 
o significado; - aprender o significado de um objeto ou de um acontecimento é vê-lo em suas relações com 
outros objetos; - os significados constituem, pois, feixes de relação; - as relações entretecem-se, articulam-se em 
teias, em redes, construídas social e individualmente, e em permanente estado de atualização; - em ambos os 
níveis – individual e social – a idéia de conhecer assemelha-se à de enredar". (1999, p. 138). 



interpretarem o conteúdos das mensagens que descrevem o objeto de conhecimento. Assim, o 

“[...] jogo da comunicação consiste em, através de mensagens, precisar, ajustar, transformar o 

contexto compartilhado entre os parceiros” (Ibidem, p. 22), em um processo contínuo e 

dinâmico: o contexto torna-se assim permanentemente construído e negociado pelos sujeitos.  

 A partir desta noção, o autor expõe que a nível micro, ou seja, no interior de cada 

mensagem utilizada no processo comunicativo, a reconstrução dinâmica dos universos de sentido 

(contexto/rede de significados e sentidos) também se faz presente. A interação de cada signo 

linguístico utilizado na mensagem (re)constrói redes transitórias que remetem os sujeitos a um 

dado conjunto de processos cognitivos compartilhados sobre um dado objeto. Essencialmente, 

tais redes de significados e sentidos internas a mensagem reestruturam-se ao passo em que os 

signos interagem uns com os outros, firmando e modificando relações de dependência 

significativa, contribuindo assim para a estruturação e transformação dos universos de sentidos 

colocados em jogo pelos sujeitos no processo comunicativo. (Ibidem, p. 23). Lévy resume nos 

seguintes termos as suas proposições sobre as análises macro e micro dos processos de 

comunicação, enquanto construção coletiva do contexto por meio do qual o sujeitos 

compartilham simbolicamente um determinado objeto: 

 

Reiteremos aqui a conversão do olhar já tentada para a abordagem macroscópica da 
comunicação: podemos certamente afirmar que o contexto serve para determinar o 
sentido de uma palavra; é ainda mais judicioso considerar que cada palavra contribui 
para produzir o contexto, ou seja, uma configuração semântica reticular que, quando nos 
concentramos nela, se mostra composta de imagens, de modelos, de lembranças, de 
sensações, de conceitos e de pedaços de discurso. […] Não somente cada palavra 
transforma, pela ativação que propaga ao longa de certas vias, o estado de excitação da 
rede semântica, mas também contribui para construir ou remodelar a própria topologia 
da rede ou a composição de seus nós (Ibidem, p. 24). 

  

 A partir destas considerações, Lévy compreende este universo de sentidos, rede de 

significados e sentidos ou, ainda, o contexto, enquanto um hipertexto que constitui-se a partir de 

uma interpretação compartilhada dos significados que compõe a mensagem comunicada entre 

dois ou mais sujeitos. Sendo assim, estes universos de sentido são passíveis de serem 

caracterizados em sua formação e evolução pelos princípios abstratos do hipertexto propostos 

pelo autor: metamorfose, heterogeneidade, multiplicidade e encaixe de escalas, exterioridade, 



topologia e mobilidade dos centros (Ibidem, p. 25-26)67. O processo de significação que dá 

origem a esta rede compartilhada nada mais é, portanto, do que atribuir sentido ou interpretar em 

co-operação os significados de cada signo linguístico, tal como expressos em sua estabilidade 

representacional no interior de uma dada cultura, sociedade, espaço-tempo histórico, etc. 

 O “dar sentido” a uma mensagem ou texto é para Lévy basicamente uma atividade de 

associação: “[...] é o mesmo que ligá-lo, conectá-lo a outros textos, e portanto é o mesmo que 

construir um hipertexto”. Porém, neste processo de conexão diversos fatores influem nas ações 

de significação efetivadas por um sujeito acerca da mensagem comunicada, principalmente o 

background significativo que os seres comunicantes já possuem previamente e colocam em jogo 

na construção do contexto. Assim, a atribuição de sentidos pode diferir entre os sujeitos, posto 

que cada um potencialmente utiliza backgrounds ou hipertextos diferenciados no processo de 

captura dos significados da mensagem. Para que a comunicação realmente se efetive, e nisto 

consiste propriamente o processo comunicativo, é necessário que os sujeitos dialogantes 

construam 

 

[...] uma bagagem de referências e associações comuns, uma rede hipertextual 
unificada, um contexto compartilhado, capaz de diminuir riscos de incompreensões. O 
fundamento transcendental da comunicação […] é este contexto ou este hipertexto 
partilhado (Ibidem, p. 72-73). 

 

 Tal compreensão do processo comunicativo exposta por Lévy, em seu nível mais básico e 

essencial, enquanto produtor de entendimento e inteligibilidade entre os sujeitos acerca do objeto 

ao qual cointencionam, é nos mesmos termos para Freire o fundamento maior da comunicação 

dialógica enquanto qualificadora do verdadeiro ato de conhecimento. Assim Freire se expressa 

sobre tal discussão: 

 

É então indispensável ao ato comunicativo, para que este seja eficiente, o acordo entre 
os sujeitos, reciprocamente comunicantes. Isto é, a expressão verbal de um dos sujeitos 
tem que ser percebida dentro de um quadro significativo comum ao outro sujeito. Se 
não há este acordo em torno dos signos, como expressões do objeto significado, não 
pode haver compreensão entre os sujeitos, o que impossibilita a comunicação. Isto é tão 
verdade que, entre compreensão, inteligibilidade e comunicação não há separação, como 
se constituíssem momentos distintos do mesmo processo ou do mesmo ato. Pelo 
contrário, inteligibilidade e comunicação se dão simultaneamente (1977, p. 67-68). 

 
                                                             
67 Para uma discussão mais detalhada sobre o hipertexto e os seus princípios na ótica de Lévy (1993), verificar 

capítulo 2, subitem 2.1.3.2 do presente trabalho. 



 Por fim, e em congruência final com as ideias de Freire sobre o conceito de comunicação 

dialógica, Lévy propõe que o “[...] esquema elementar da comunicação não seria mais 'A 

transmite alguma coisa a B', mas sim 'A modifica uma configuração que é comum a A, B, C, D 

etc.'”. (Ibidem, p. 73). Logo, no que tange a uma perspectiva epistemológica, a concepção 

freireana de comunicação resolve-se enquanto ato de conhecimento em que os sujeitos (re)criam 

e compartilham uma rede hipertextual representativa de um determinado objeto. Buscam com 

isso co-significar as atividade práticas que, enquanto sujeitos, exercem na e com a realidade. Em 

resumo, Lima destaca que ao 

 

[...] enfatizar que a comunicação significa co-participação dos Sujeitos no ato de pensar, 
que o objeto de conhecimento não pode se constituir no termo exclusivo do pensamento 
mas, de fato, é seu mediador, e que o conhecimento é construído mediante as relações 
entre os humanos e o mundo, Freire está, na verdade, definindo a comunicação como a 
situação social em que as pessoas criam conhecimento juntas, transformando e 
humanizando o mundo, em vez de transmiti-lo, dá-lo ou impô-lo. A comunicação é uma 
interação entre Sujeitos iguais e criativos. Mas esta interação é de natureza tal que 
necessita estar fundada no diálogo (2004, p. 62, grifo do autor). 

 

 Assim, torna-se possível apresentar graficamente o processo de conhecimento humano 

segundo Freire, tal como exposto na Figura 5. Nesta, representa-se a comunicação dialógica 

enquanto fomentadora do estabelecimento de processos cognitivos intersubjetivos entre os 

sujeitos cognoscentes acerca de um objeto cognoscível. Tal objeto, ou “termo intermediário” que 

sofre determinada transformação pautada na dialética entre a atividade humana prática e 

intelectual, torna-se, portanto, o mediador da relação entre ambos os sujeitos: 

 



 

Figura 11 - Processo de conhecimento por meio da comunicação dialógica, segundo Freire 

 

 Como síntese final deste item, é possível agora retomar as quatro perguntas pontuadas por 

Freire na refutação do equívoco gnosiológico do conceito de extensão, verificando de que forma 

a noção de comunicação dialógica possibilita expressar de forma acurada o processo pelo qual a 

consciência apreende as transformações efetivadas pelos sujeitos sobre a realidade. 

 Em primeiro lugar, poder-se-ia dizer que o ato de conhecimento via comunicação 

dialógica não mais envolve a transformação de um sujeito em objeto passivo do ato de 

transmissão de comunicados exercido por outro sujeito. No diálogo enquanto fundamento do ato 

cognoscente está implicada a ideia de que os sujeitos somente conhecem ao passo em que 

assumem-se e reconhecem no outro polo da comunicação um ser de transformação, ou seja, um 

ser da práxis. Se o processo de apropriação do objeto de conhecimento envolve a constante 

relação dialética entre prática transformadora dos sujeitos na realidade (ação), seguida de 

reconstrução teórica (reflexão) que embasa uma nova prática em níveis mais críticos (ação), 

Freire afirma que somente enquanto seres dialógicos e não como objetos passivos tem os homens 

a possibilidade de assumirem-se como sujeitos da práxis, comunicando-se no e com o mundo.  

 Assim, vivenciar a sua vocação ontológica e histórica em busca do “ser mais”, conhecer a 

realidade para transformá-la, implica dos sujeitos a compreensão que o seu pensamento-



linguagem na relação com o mundo não denota isolamento, mas sim compartilhamento, 

coparticipação e comunhão. Assim, Freire expõe que 

 

Se o sujeito 'A' não pode ter no objeto o termo de seu pensamento, uma vez que este é a 
mediação entre ele e o sujeito 'B', em comunicação, não pode igualmente transformar o 
sujeito 'B' em incidência depositária do conteúdo do objeto sobre o qual pensa. Se assim 
fosse – e quando assim é –, não haveria nem há comunicação. Simplesmente, um sujeito 
estaria (ou está) transformando o outro em paciente de seus comunicados (1977, p. 67, 
grifo nosso). 

 

 Outro debate neste contexto seria: no diálogo o conhecimento comunicado entre os 

sujeitos torna-se algo estático e cristalizado, sem expressar nenhuma relação com o devir 

dinâmico da realidade e dos objetos nela contida? Embasando-se na posição de ser da práxis que 

os sujeitos dialógicos assumem em processo comunicativo, afirma-se que a (re)construção 

comungada de uma rede hipertextual representativa do objeto demonstra uma visão de 

conhecimento enquanto processo, e não mais enquanto produto acabado e finalizado. Se 

conhecer depende essencialmente da ação transformadora dos sujeitos na realidade que torna-se 

comunicável pelo diálogo, e se tais ações derivam dos diversos problemas cambiantes que a 

realidade impõe aos sujeitos no processo de (re)produção da existência humana, o conhecimento 

é sempre algo que “está sendo”. Ou seja, é constantemente construído e reconstruído, verificado, 

ajustado e testado. É algo dinâmico, ininterrupto, é ele mesmo resultante da duração da dialética 

entre permanência e mudança que caracteriza a realidade sociocultural enquanto criação humana. 

É neste sentido que a metáfora do hipertexto trazida por Lévy vem a constituir um importante 

instrumento de compreensão da dinamicidade do conhecimento, no âmbito da comunicação 

dialógica enquanto expressão epistemológica do pensamento freireano. 

 Como terceira questão tem-se: a explicação epistemológica advinda do conceito de 

comunicação dialógica permite compreender a passagem de formas de conhecer baseadas em 

apropriação de senso comum ou doxa em direção a construção de conhecimentos de caráter 

científico-filosófico (episteme)? Aqui é possível recordar que em Freire o movimento de 

ascensão do nível de doxa para o de episteme se dá no processo de conscientização, ou seja, no 

aprofundamento da tomada de consciência, onde tem-se a apreensão do objetos do conhecimento 

em seu logos constitutivo. Neste contexto, apreender o logos do objeto, ou os seus nexos causais 

internos (as partes constituintes do objeto) e externos (a relação do objeto com o restante da 

estrutura da realidade), implica em Freire assumir e reconhecer a si e os outros como sujeitos de 



ação e reflexão. Atuar sobre o objeto significa operar transformações sobre a realidade, verificar 

os resultados decorrentes da atividade prática, refletir sobre tais resultados para abstrair regras e 

leis que explique as relações entre as partes constituintes com relação ao todo do objeto, 

voltando-se assim a realidade com um conhecimento sintético que permite novas formas de 

atuação na mesma.  

 Partindo da ideia do homem enquanto ser da práxis, e da necessidade da ação no mundo 

para conhecer, Freire esclarece que toda a possibilidade de apreensão intelectual do objeto pelo 

sujeito passa pelas capacidades psicológicas conferidas pela união entre pensamento-linguagem. 

Nestes termos, o movimento dialético entre ação-reflexão-ação realizado em toda e qualquer 

forma de conhecer o mundo passa inerentemente pela comunicação, visto que o pensamento-

linguagem não é uma faculdade solipsista, ou seja, isolada. Apoiando-se nas discussões de Nicol 

(1965, p. 67) sobre o diálogo enquanto relação constitutiva do conhecimento, Freire irá pontuar 

que a apreensão da realidade pelo pensamento-linguagem no seu nível mais elementar, que é o 

mero dar-se conta do objeto, já denota um processo iminentemente dialógico. Isso porque o 

logos humano opera por meio de um sistema simbólico que lhe dá vida e é, ao mesmo tempo, 

preenchido pelos atos de raciocínio de abstração, generalização, análise e síntese, processos que 

acabam “coagulando” na definição de um conceito. Nestes termos, o conceito nada mais é do 

que um juízo concentrado sobre o objeto, uma rede de significados sobre o Ser do objeto que 

exprime o que lhe é essencial, manifestando, ao mesmo tempo, o lugar que o objeto representado 

ocupa na realidade.   

 Assim, ao analisar a razão humana, constituída pela unidade entre relação intelectual co-

significativa (pensamento) e relação vital comunicativa (expressão), Freire (1977, p. 65-69) irá 

pontuar que as palavras ou conceitos derivados do pensamento-linguagem possuem como função 

principal tornar a realidade inteligível e compartilhada entre dois ou mais sujeitos. Logo, não 

existiria possibilidade de conhecimento sobre o mundo se os significados utilizados na 

representação simbólica dos objetos da realidade fossem em si inexpressivos, ou seja, 

ininteligíveis entre o sujeito que conhece e um outro sujeito em geral. Ser expressivo ou 

compreensível, ou seja, ser comunicável, é característica central do logos humano e, decorrente 

disso, de todas as possíveis formas de apropriação da realidade. Freire neste sentido se apropria 

do debate de Nicol sobre o diálogo enquanto constitutivo da possibilidade de conhecimento, 

visto que para este autor 



 

Um significado ininteligível é uma contradição nos termos. Entenda-se bem que, se não 
fosse comunicável, esse significado não seria inteligível nem sequer para quem o 
empregaria sozinho, antes de formulá-lo. […] O entendimento mesmo, pois, já é 
dialógico em si, ainda antes de que os significados definidos nele se convertam em 
matéria ou conteúdo de uma exposição ou expressão verbal efetiva. […] O fator 
expressivo se encontra já na mesma função significativa, como condição necessária da 
inteligibilidade. Não há conceitos sem palavras. Estas não se adicionam as significações 
como etiquetas a um produto já elaborado. As palavras, os símbolos em geral, formam 
parte do processo mesmo da significação ou objetivação. Por isso, inteligibilidade e 
comunicabilidade querem dizer o mesmo. Uma significação é inteligível quando o 
símbolo que a constitui é compreensível dialogicamente, ou seja, quando tem a virtude 
de fazer evidente de maneira efetiva ao outro sujeito a realidade objetiva nomeada pelo 
sujeito que pensa, e que a expõe na expressão. Por fim, a 'pura' significação, sem 
símbolo expressivo, seria puramente insignificante, ininteligível. […] A primeira coisa 
que revelam as palavras é o fato de que toda realidade é compartilhada. O conhecimento 
é uma co-operação (NICOL, 1965, p. 67-68, tradução nossa). 

 

 A partir disso, da compreensão que toda possibilidade de conhecimento ocorre por meio 

apreensão dialógica das transformação que os homens exercem sobre a realidade, tem-se que 

tanto o mero dar-se conta, tão bem quanto a doxa ou a episteme partem de uma base comum, que 

é a evidência inicial compartilhada da presença do objeto na realidade. Assim, a busca pelo 

conhecimento científico-filosófico nada mais especifica do que um processo onde, indo além da 

apreensão inicial da presença dos objetos, bem como abstendo-se das suas opiniões pessoais que 

revelam uma “subjetividade incomunicativa”, os sujeitos buscam intersubjetivamente e através 

de um método qualificado aproximar-se progressivamente da objetividade da realidade, ou seja, 

da sua razão constitutiva.  

 A condição prévia para esta passagem, a qual caracteriza o esforço científico de 

compreensão da realidade, é a busca por dar as verdades derivadas da práxis humana a mesma 

“firmeza” ontológica que as coisas possuem em-si. Ou seja, é a tentativa sistemática, metódica e 

crítica de colocar o logos em correspondência com o ontos, sendo isso possível quando os 

sujeitos dialogantes passam a buscar uma elevação do "nível de verdade" das suas representações 

sobre a realidade, ao retirar tanto quanto possível o caráter de criação pessoal subjetiva das 

mesmas. A ciência ou episteme enquanto criação humana intersubjetiva propõe-se, nestes 

termos, a dar as suas “opiniões” uma estrutura em que se restabeleça o máximo possível a 

primazia hierárquica da re-presentação simbólica co-participada sobre a criação individual dos 

sujeitos acerca do objeto. 



 Nestes termos, o caráter comunicativo da razão humana garante uma explicação plausível 

para a passagem das formas de conhecimento mais elementares até o alto nível de sistematização 

e objetividade do saber científico. Permite, por fim, explicar de que forma ocorre a 

conscientização: a inserção ativa e crítica dos sujeitos na realidade revela que a dialética entre 

intersubjetividade e objetividade é essencial na compreensão do ato humano de conhecimento a 

nível de episteme. 

 Ainda, e conectado com a terceira questão, tem-se por fim a seguinte pergunta: o conceito 

de comunicação permite vislumbrar de que forma no processo de conhecer os homens 

apreendem a realidade condicionados pelas estruturas socioculturais onde inserem-se, tendo 

consciência deste processo? Aqui o debate de Freire foca-se em torno da característica essencial 

que a consciência deve possuir, para que atinja o mais alto nível de conscientização ou o 

“máximo de consciência possível”. Tal elemento é justamente a criticidade, que nada mais é do 

que saber-se um sujeito histórico-cultural que, em processo de conhecimento, busca apreender no 

processo constante de ação-reflexão-ação um objeto cognoscível que também é histórico-

cultural. Ou seja, além de ser indispensável na consciência crítica assumir-se como ser de 

transformação no mundo, é do mesmo modo central que o sujeito saiba ao agir que sua 

consciência relaciona-se com um objeto cultural, ou seja, uma construção humana que sintetiza 

em si múltiplas determinações históricas. Tais determinações constitutivas do objeto decorrem 

dos processos de relação social estabelecidas pelos sujeitos entre si buscando a (re)produção da 

sua existência, de onde deriva a criação do mundo da cultura a que o objeto se filia.  

 Assim, no seio da dialética entre intersubjetividade e objetividade, o ato de conhecimento 

não resulta tão somente da apropriação do objeto por um sujeito solitário em um dado espaço-

tempo sociocultural também isolado. Sendo o objeto um processo cultural, e por isso histórico, 

ao buscar compreendê-lo dialogicamente para melhor transformá-lo, os sujeitos realizam a 

formação histórica do seu pensamento-linguagem condicionados por todas as sínteses sobre o 

objeto formuladas pelas gerações anteriores. Estão condicionados não tão somente pelo 

conhecimento do que é o objeto em si, mas também pelos processos de pensamento-linguagem 

utilizados nas sucessivas tentativas de apropriação do mesmo pelos sujeitos durante a história. 

Assim, as habilidades cognitivas desenvolvidas em união com uma linguagem específica, as 

formas de aproximação para com o objeto, bem como as ferramentas intelectuais e tecnológicas 



utilizadas, estão de certa forma representadas no objeto de conhecimento e condicionam o sujeito 

na formação de sua subjetividade. 

 Logo, se no erro gnosiológico da extensão tem-se um não levar em conta a práxis dos 

sujeitos com o objeto como elemento fundamental do ato de conhecimento, para Freire no 

conceito de comunicação dialógica encontra-se a dimensão dos homens enquanto seres que 

transformam a realidade em coparticipação. Se no conceito de extensão tem-se um objeto que é 

estático e intemporal, na comunicação tanto o objeto quando o conhecimento dele derivado são 

construções históricas permanentemente ressignificadas, e isso que dizer que ambos inserem-se 

em um permanente processo de “vir a ser”. Por fim, se na extensão, esgotado em sua 

dinamicidade histórica, o processo de conhecimento é compreendido enquanto apropriação 

intemporal do objeto por um sujeito transcendental, na visão epistemológica da comunicação a 

relação dialógica é vista como elemento central da dialética entre intersubjetividade e 

objetividade. 

 Isto porque a intercomunicação é a característica central do mundo histórico-cultural, 

tanto no interior de uma dada época quando da relação entre esta com as suas antecessoras. Se 

não existisse a possibilidade de comunicação e intercâmbio entre os conhecimentos e formas de 

pensar de uma época para com uma outra, o homem e a sua cultura seriam tão somente reflexo 

de um presente intemporal, perdendo-se assim o status de sua historicidade. Não existira mais, 

portanto, o caráter temporal do condicionamento que a cultura historicamente sistematizada pelas 

gerações anteriores exerce sobre os sujeitos de um dada sociedade. O conhecimento seria tão 

somente o produto de relações de um sujeito isolado, tanto dos demais sujeitos da sua época 

quanto dos que existiram em espaços-tempos culturais anteriores aos seus. Logo, a comunicação 

dialógica coloca-se como fundamento epistemológico essencial para compreender mais este 

aspecto do ato de conhecimento humano: a sua historicidade à luz da dialética entre 

condicionamento e liberdade. 

 Nestes termos, resumidamente poder-se-ia afirmar que a comunicação dialógica em 

Freire conforma inicialmente uma proposta epistemológica onde as consciências transformam e 

desvelam os objetos de conhecimento em coparticipação. Por meio da comunhão em busca do 

conhecimento, os sujeitos operam uma construção conjunta de redes de significados e sentidos 

que expressam as suas ações comungadas sobre o mundo natural e histórico-cultural. A partir da 

inserção crítica dos homens em uma práxis dialógica na e com a realidade, a conscientização 



coloca-se então como conceito nuclear na explicação da passagem de formas mais “desarmadas” 

de agir e conhecer o mundo em direção à uma apreensão dos objetos pautada pela (re)construção 

permanentemente de um conhecimento científico-filosófico. Tomando este primeiro momento da 

discussão freireana sobre o diálogo, torna-se possível iniciar um próximo passo de interlocução, 

no sentido de verificar a dimensão política que tal autor imprime em sua teoria da comunicação 

dialógica.  

 

2.4.2.3 A dimensão política do conceito de comunicação/diálogo em Freire 

 

 Na introdução ao subitem 2.4.2 do presente capítulo, dentre as discussões iniciais acerca 

do conceito de comunicação dialógica, foi realizada uma breve incursão sobre as “marcas” que 

os mais diversos ambientes socioculturais e econômicos vivenciados por Freire deixaram no seu 

pensamento educacional libertário. De fato, ter sido Freire diversas vezes caracterizado como 

“Andarilho da Utopia” expõe justamente a necessidade da contextualização histórica para uma 

compreensão mais acurada de sua obra. Freire viu muito em sua vida, vivenciou culturas e 

relacionou-se com as mais diferentes pessoas, nos mais diversos países e continentes: foi, assim, 

um andarilho. Porém, um andarilho com um horizonte a ser buscado, e não tão somente um 

errante ao bel-prazer dos acasos. Seu objetivo: a busca constante da utopia, entendida por ele não 

enquanto luta por sonhos impossíveis, que partem de uma leitura de mundo pautada por 

perspectivas idealistas, desconectadas da práxis humana e dos fatos históricos que conformam a 

realidade.  

 De fato, a utopia faz-se possibilidade em Freire porque a história é processo resultante 

das ações dos homens na transformação da natureza, visando a produção de suas existências. 

Sendo inexistente uma predisposição anteriores a história que a guie teleologicamente, o futuro 

não é algo pré-fabricado, mas sim processo em aberto passível de ser (re)construído pelos 

homens a partir do presente em que se encontram. Logo, a utopia “nasce da” e “alimenta a” 

esperança de alguns sujeitos que, verificando criticamente e, sobretudo, vivenciando uma 

situação de opressão nas sociedades contemporâneas, denunciam tal estado de coisas, ao mesmo 

tempo em que anunciam uma nova possibilidade durante sua práxis revolucionária. (FREIRE, 

2010a, p. 70-71). O conteúdo de tal anúncio é a possibilidade de emancipação da humanidade, 

ou seja, a constituição de uma sociedade onde processos de libertação constantes instauram a 



humanização enquanto perspectiva para todo e qualquer sujeito. Assim, o objetivo de Freire 

durante toda a sua vida poderia ser resumido na busca constante e dialética entre denunciar a 

realidade opressora e anunciar, teórica e praticamente, a liberdade e a autonomia enquanto 

horizontes possíveis para todos os homens.  

 Nesses termos, tal como na introdução do subitem citado, parece pertinente novamente 

verificar de que forma os contextos socioculturais e econômicos, bem como os autores e teorias 

apropriadas durante este fluxo de vivências, acabaram por apontar à Freire a necessidade de 

inclusão de uma dimensão política no seu conceito de comunicação dialógica. A partir desta 

discussão, torna-se possível verificar o que significa em Freire o “político” inserido no âmago do 

“dialógico”, e qual o seu papel na compreensão da forma como os homens relacionam-se entre si 

e com o mundo, buscando desvelá-lo e transformá-lo para, assim, humanizar-se em comunhão.  

 Poder-se-ia iniciar tal discussão com uma breve citação do próprio Freire, na qual está 

contida uma reflexão reiterada pelo autor em toda a sua obra, desde a edição de seu primeiro 

livro, “Educação como Prática de Liberdade”. Tal reflexão refere-se, precisamente, à ideia de 

que Freire, em seus estudos e pesquisas educacionais, filosóficas e políticas, sempre considerou a 

prática vivenciada como “partejadora” das concepções e conceitos que transitam em sua obra. 

Suas teorias emergem e são fruto de experiências advindas das realidades concretas em que 

atuava, e na qual sua obra foi gestada. Porém, como toda experiência de relação entre homens e 

mundo é histórica, e isto quer dizer cambiantes em seus termos caracterizadores, Freire sempre 

considerou sua obra um “todo não-acabado”, um permanente processo sujeito a mudanças, 

revisões, correções. Assim se manifesta o autor acerca disso: 

 

As afirmações que fazemos neste ensaio não são, de um lado, fruto de devaneios 
intelectuais nem, tampouco, de outro, resultam apenas de leituras, por mais importantes 
que elas nos tenham sido. Estão sempre ancoradas […] em situações concretas (2011, p. 
33). 

 

 Ao iniciar as reflexões sobre a realidade das sociedades humanas do seu tempo (anos 60), 

Freire destaca como objetivo central de sua obra a busca pela libertação dos seres humanos, um 

projeto de emancipação de toda a humanidade. Isso porque, nos constantes movimentos de 

práxis exercida por Freire, este verifica no seio de tais sociedades contradições que condicionam 

a criação de situações concretas de opressão. Ou seja, processos de impedimento sofridos por um 

grande grupo de seres humanos para que possam participar de forma protagonista do movimento 



constante de “ser mais”, vivenciando, assim, sua vocação ontológica e histórica. Tal “leitura de 

mundo” exercida por Freire parte, portanto, de uma base concreta existencialmente vivenciada. 

No plano pessoal, desde a infância Freire conviveu com um ambiente pobre, no Nordeste 

Brasileiro, marcado pela miséria e a constante privação dos homens de suas necessidades básicas 

de subsistência. Ainda, de forma dialética, Freire via como fator derivado e, ao mesmo tempo, 

mantenedor destas estruturas econômicas de poder, a existência de uma “cultura do silêncio”, 

onde os homens eram proibidos de pensar e agir. Isto é, de assumirem-se como seres da práxis 

em comunhão dialógica com os demais sujeitos.  

 Na tentativa de compreensão do porquê da existência de tal contexto concreto, 

desumanizante, e visando alterá-lo, Freire inicia sua caminhada por meio de estudos e 

participações em experiências educacionais. Durante tal processo, e devido à circunstâncias 

históricas específicas, tal autor teve contato com situações de opressão não tão somente na sua 

pátria, mas em diversos países do mundo, notadamente os considerados de “Terceiro Mundo”: 

Chile, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, entre outros. (GERHARDT, 1996, p. 159-160). Estes 

e tantos outros países, no conjunto de suas culturas, problemas, incertezas, potencialidades e 

situações diversas de opressão, formaram um “quadro concreto” sobre o que Freire denominava 

de “sociedades desumanizadas”. Ou seja, sociedades onde não são conferidas a uma grande parte 

do seu povo as condições e meios para que promovam sua “humanidade”, para que assumam-se 

enquanto protagonistas de sua própria história. Em tais sociedades, a realidade de opressão, de 

pobreza, e dos diversos problemas que disso derivam (desemprego, analfabetismo, mortalidade 

infantil, “cultura do silêncio”, “morte em vida”, falta de esperança, etc.), colocam os sujeitos na 

condição de objeto, de “coisa”, de “ser menos”. Nestes contextos históricos, o homem constitui 

em relação dialética com a realidade concreta uma consciência mágica e fatalista, que o impede 

de perceber criticamente sua condição de oprimido, vivendo assim no “anonimato das 

estatísticas”, na massificação e na alienação.  

 Ainda, é fato destacado por Torres que a obra freireana aparece e se desenvolve nos seus 

primeiros escritos marcada pelo “[...] período de intenso conflito político em que a luta de classe 

na América Latina adquire força expressiva”. (1996, p. 119-121). São acontecimentos derivados 

do contexto sociopolítico latino-americano à época: a) avanços com relação a consolidação das 

formas de organização popular, por meio de sindicatos e partidos políticos de esquerda, 

principalmente a partir das “brechas” possibilitadas pelas experiências populistas de governo; b) 



o ressurgimento da guerrilha e das lutas armadas em diversos países, as quais passavam a 

incorporar elementos das classes média e de instituições religiosas como a Igreja Católica, 

culminando em seu ponto máximo na consolidação da Revolução Cubana, com a instalação do 

primeiro governo socialista na região; c) e, em decorrência de tais fatos, as diversas formas de 

“contrarrevolução” levada a cabo pelos Estados Unidos da América, atuando economicamente, 

ideologicamente e, sempre que necessário, militarmente, para garantir a expansão e consolidação 

do sistema capitalista na região. (BLUM, 2003). 

 Do contato com esta realidade concreta latino-americana (e, posteriormente, mundial), 

Freire irá derivar elementos intelectuais para compor seu quadro de referências teórico-

metodológicas, com vistas a analisar criticamente tal contexto para intervir nele por meio de uma 

atuação educacional e política. Para Torres (1996, p. 122), nesse sentido, deve-se destacar 

também que o “[...] desenvolvimento do pensamento de Freire reflete o novo horizonte 

intelectual na América Latina”. Tal autor identifica neste contexto intelectual o renascimento do 

pensamento marxista, com o fim da ditadura das ideias comunistas “hermeticamente corretas” 

levada a cabo por Stálin na URSS, e o surgimento de novas interpretações do marxismo e a sua 

consequente influência nos meios intelectuais da América Latina, por meio de autores como 

Louis Althusser e Antonio Gramsci. Assim, o materialismo histórico e dialético de Karl Marx 

pode ser encarado como uma das vertentes teóricas de maior peso na composição das concepções 

freireanas, realizando a partir deste referencial uma leitura crítica da sociedade capitalista 

opressora, bem como dos meios de intervenção prática em tal realidade visando transformá-la. 

 Ainda, e em consonância com o “clima” intelectual da América Latina, deve-se pontuar 

como influência da abordagem político-educacional freireana o pensamento católico de esquerda 

potencializado a partir do Conselho Vaticano Segundo (1962-1965), sendo posteriormente 

expressado no movimento político-ideológico cristão da Teologia da Libertação68 (1971)69. 

                                                             
68 A Teologia da Libertação pode ser resumidamente compreendida, segundo Löwy (1991, p. 25-28), enquanto 

expressão/legitimação de um movimento social da Igreja Católica que busca a libertação dos oprimidos, por 
meio de uma práxis transformadora da sociedade, associada a fé cristã e levada a cabo pelos próprios oprimidos. 
Tal movimento foi sistematizado na forma de uma doutrina religiosa por diversos autores ligados à Igreja na 
América Latina, tais como padres e bispos, e torna-se passível de ser resumida nas suas mais diversas 
manifestações em oito princípios básicos, tais sejam: “1. Um implacável requisitório moral e social contra o 
capitalismo dependente, seja como sistema injusto, iníquo, seja como forma de pecado estrutural. 2. A utilização 
do instrumental marxista para compreender as causas da pobreza, as contradições do capitalismo e as formas da 
luta de classes. 3. Uma opção preferencial em favor dos pobres e da solidariedade com a sua luta pela 
autolibertação. 4. O desenvolvimento de comunidades cristãs de base entre os pobres, como uma nova forma da 
Igreja e como alternativa ao modo de vida individualista imposto pelo sistema capitalista. 5. Uma nova leitura da 



(Ibidem, p. 121). Nestes termos, é possível afirmar com Lima e Christians a existência de tal 

relação intelectual, posto que 

 

Freire prega [...] uma veemente teologia da libertação, emergindo de uma Igreja 
profética70. Ele critica as igrejas carentes de uma visão profética, que vivem no 
formalismo e na alienação. Freire dá ênfase às igrejas, desde que elas não sejam 
'entidades abstratas', mas 'instituições envolvidas na história'. Teme que elas se tornem 
politicamente neutras, consolo para as massas, aliadas das classes dominantes, tão 
anunciadoras da 'cultura do silêncio' quanto a própria sociedade injusta. Mas ele não crê 
nas igrejas modernizadoras, caracterizadas por uma ideologia nacional-
desenvolvimentista, cuja defesa da modernização nunca se traduzirá na libertação dos 
oprimidos, já que esquecem que reformas não são o mesmo que transformação radical 
das estruturas. Portanto, ele defende instituições eclesiásticas proféticas, 
comprometidas, na teologia e na prática, com a transformação social (2004, p. 82-83). 

 

 Em suma, das leituras concretas e teóricas efetivada acerca das sociedade contemporânea 

à sua época, e das relações entre os homens na sua constituição, Freire irá postular como o tema 

fundamental de nossa época o da libertação, em relação antagônica com o da dominação. (2010, 

p. 131). Esta temática, entretanto, surge do problema central derivado das estruturas concretas de 

opressão, que é a desumanização do homem por meio da alienação de sua atividade livre, 

criadora e transformadora da natureza, na relação com os demais seres humanos. (MARX, 205, 

110-122). Em Freire, para que os homens sejam livres, estes devem conquistar e exercer a 

faculdade de dizer a sua palavra em comunhão com os demais sujeitos, ou seja, de pronunciar o 

mundo em diálogo. Tal é a condição para que o ser humano responda à sua vocação ontológica e 

histórica de “ser mais”: assumir-se como ser da práxis no processo constante e dialético de co-

nomear e co-transformar o mundo. Ao buscar a sua libertação, os homens nada mais fazem do 

                                                                                                                                                                                                    

Bíblia, voltada principalmente para as passagens como o Êxodo – paradigma da luta de libertação de um povo 
escravizado. 6 - A luta contra a idolatria (e não o ateísmo) como inimigo principal da religião – isto é, contra os 
novos ídolos da morte, adorados pelos novos faraós, os novos Césares e os novos Herodes: Mammon, a Riqueza, 
o Poder, a Segurança Nacional, o Estado, a Força Militar, a 'Civilização Cristã Ocidental'. 7. A libertação 
humana histórica como antecipação da salvação final em Cristo, como Reino de Deus. 8. Uma crítica da teologia 
dualista tradicional como produto da filosofia platônica grega e não da tradição bíblica – nas quais as histórias 
humana e divina são distintas mas inseparáveis". (1991, p. 27-28, grifo do autor). Um breve resumo dos quarenta 
anos de existência desta teologia, realizado por Leonardo Boff (um dos seus principais expoentes), pode ser 
encontrado no seguinte sitio: http://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-
libertacao/?blogsub=confirming#subscribe-blog. 

69  O ano de 1971 é considerado o de fundação da Teologia da Libertação, tendo em vista que nesta data foi 
realizada a publicação, no Peru, do livro “Teologia da Libertação: Perspectivas”, escrito pelo teólogo e sacerdote 
dominicano Gustavo Gutiérrez, sistematização pioneira deste movimento político-religioso da Igreja Católica. 

70  No sentido aqui exposto, o adjetivo profético proposto por Freire para a Igreja imbrica-se com o utópico da sua 
luta enquanto educador, ou seja, práxis voltada para a libertação dos oprimidos e derivada da dialética entre 
denúncia e anúncio.   



que lutar pela sua autonomia, ou seja, porem-se como protagonistas responsáveis pelos seus 

próprios destinos e da humanidade como um todo. Logo, faz-se premente nas sociedades 

opressoras um engajamento político claro por aqueles que buscam a liberdade enquanto 

humanização em processo para todos os homens.  

 Tal engajamento aponta para Freire uma luta pela libertação que perpassa pela revolução 

completa das bases concretas que sustentam tais sociedades, tendo como fenômeno dialético 

subjacente a transformação das consciências dos sujeitos durante este processo (porém, não de 

forma mecânica). Esta luta, portanto, deve ser vivenciada através de uma práxis revolucionária 

onde engajam-se oprimidos e lideranças revolucionárias, os quais, considerando a necessária 

união entre prática transformadora e teoria desveladora, buscam a instauração de uma nova 

sociedade humana, fundada na atividade livre e criativa, no amor e na solidariedade entre os 

homens. Em resumo, Freire pontua que faz-se 

 

[…] importante enfatizar esta obviedade – a da relação entre desumanização e 
humanização, bem como o fato de que ambas demandam a ação dos homens sobre a 
realidade, ora para mantê-la, ora pra modificá-la, para que evitemos ilusões idealistas, 
entre elas a que sonha com a humanização dos homens sem a transformação necessária 
do mundo em que eles se encontram oprimidos e proibidos de ser. […] Não há […] 
humanização na opressão, assim como não pode haver desumanização na verdadeira 
libertação. Mas, por outro lado, a libertação não se dá dentro da consciência dos 
homens, isolada do mundo, senão na práxis dos homens dentro da história que, 
implicando a relação consciência-mundo, envolve a consciência crítica desta relação 
(2010a, p. 115-116). 

 

 A partir de todas as colocações efetivadas até então, torna-se possível verificar porque na 

obra de Freire o conceito de diálogo possui uma dimensão política. Inicialmente, deve-se 

recobrar que em Freire os seres humanos são sujeitos comunicativos, antropologicamente 

definidos enquanto seres de relação no e com o mundo, sendo tal realidade apropriada e 

compartilhada em processos de práxis dialógica. Assim, os homens tornam-se propriamente 

“humanos” na existência, vivenciando o diálogo enquanto dimensão criadora do seu 

pensamento-linguagem. É nestes termos que Freire afirma a seguinte tese: “[...] a dos homens 

como seres que não podem ser fora da comunicação, pois que são comunicação. Obstaculizar a 

comunicação é transformá-los em quase 'coisa' e isto é tarefa e objetivo dos opressores [...]”. 

(2011, p. 172). Sendo assim, “[...] somente na comunicação tem sentido a vida humana” (Ibidem, 

p. 89), posto que é nela que coagula-se a práxis enquanto coparticipação do sujeitos no 

desvelamento e transformação da realidade, evidenciando assim o caráter social que a situação 



epistemológica entre os seres humanos assume. Ao negar a possibilidade de comunicação 

dialógica aos seres humanos, nega-se portanto o sujeito em si, visto que é ontologicamente um 

ser da práxis, a qual se  exerce somente no plano das relações sociais. 

 Neste contexto, sendo a práxis revolucionária uma exigência para o processo de 

libertação humana, em toda e qualquer relação onde um ou mais sujeitos exercem o direto de 

“dizer a sua palavra”, em detrimento ao usufruto desta por outrem, ocorrem processos de 

objetificação dos homens. Assim, tais sujeitos tornam-se oprimidos por meio da implantação de 

uma situação de dominação, político-econômica e ideológico-cultural, que lhes nega o status de 

seres dialógicos e da práxis. Para que o diálogo seja o fomentador de processos de libertação 

comungada, toda e qualquer situação concreta onde existam relações desiguais de poder e de 

dominação deve ser radicalmente transformada. Como bem ressalta Lima (2004, p. 63), “[...] a 

comunicação/diálogo não apenas supõe coparticipação e reciprocidade, mas acima de tudo 

constitui um processo significativo que é compartilhado por Sujeito iguais entre si numa relação 

também de igualdade”.  

 Em síntese, o diálogo na dimensão política é o respeito a tese de que, se o objetivo é a 

libertação dos homens, e sendo tal libertação somente exequível quando os homens assumem-se 

como sujeitos deste processo, não é possível “matar” neles o que lhes é mais íntimo enquanto ser 

humano: sua atuação no mundo na forma de práxis comunicativa-dialógica. Para tanto, os 

oprimidos, enquanto classe dominada, devem buscar a sua inserção como cidadãos partícipes em 

tais sociedades, inteirando-se das suas dinâmicas constitutivas e dos seus problemas estruturais, 

para que, durante o processo de luta contra a dominação, instrumentalizem-se teórica e 

praticamente com as ferramentas necessárias para alterar radicalmente a vigência de todas as 

formas de opressão humana. Tal inserção crítica, exercida na práxis revolucionária constante, 

somente resulta praticável quando os oprimidos e todos os que simpatizam com a causa da 

libertação humana encontram-se dialogicamente para sintetizarem referenciais práticos de luta 

em comum. Ou seja, realizar o movimento crítico-dialético de “[...] ida e volta entre o 

desvelamento da realidade e a prática dirigida no sentido de sua transformação”, aspecto central 

na abordagem libertadora e conscientizadora de Freire e, como consequência, em sua teoria da 

ação cultural dialógica. (2010a, p. 72). 

 Por isso o diálogo tem uma dimensão política em Freire: este deve ser o instrumento, por 

meio de uma ação cultural pela liberdade, na fomentação dos processos de mudança social em 



escala macro, envolvendo a sociedade como um todo. Busca-se por esta ação inserir cada ser 

humano em situação de opressão no processo de práxis constante, a qual tem por objetivo 

efetivar mudanças das bases concretas da sociedade, ao passo em que a própria consciência 

oprimida se criticiza e começa a perceber a realidade histórico-cultural enquanto possibilidade. 

Nestes termos, torna-se possível a Freire afirmar que a libertação não se dá no isolamento, mas 

sim na coparticipação do sujeitos em práxis revolucionária comunicativa-dialógica: “Ninguém 

liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. (2011, p. 

71). Libertação enquanto busca da autonomia compartilhada com os demais seres humanos, 

possibilidade de assumir-se como sujeito transformador do mundo, superação da sua condição de 

“coisa” ou objeto, de receptáculo de conhecimento, de sua alienação: para Freire, todas estas 

frases denotam processos que mantém uma identidade entre si, e que somente podem se 

concretizar na luta pela modificação do status quo que é a sociedade opressora, na sua formação 

capitalista contemporânea. Para tanto, o instrumento de luta não pode ser outro senão a práxis 

revolucionária, a qual unindo ação e reflexão, prática e teoria, ocorre entre os sujeitos por meio 

do diálogo problematizador e conscientizador, elemento central do processo de libertação e 

humanização. 

 Portanto, é desta leitura de mundo, de uma visão específica da sociedade contemporânea 

em suas temáticas e problemas que impedem a libertação humana, que nasce o imbricamento do 

conceito de diálogo, à nível epistemológico, com a questão da práxis revolucionária de mudanças 

no estado atual de desumanização - suas implicações políticas. Freire percebe no diálogo uma 

faceta política não tão somente possível, mas extremamente necessária ao contexto social 

mundial e as tarefas humanistas deste derivadas. Nesses termos, torna-se possível argumentar 

com Lima e Christians (2004, p. 69-87) que Freire, de fato, operou uma contribuição substancial 

a filosofia do diálogo, tal como expostas nas reflexões de autores clássicos desta área, como, por 

exemplo, Martin Buber. Ao interpretar o diálogo como instrumento essencial da busca pela 

autonomia, partindo de uma leitura macroscópica em que se analisa as relações sociais de 

opressão e dominação dos homens tal como se passa na realidade concreta das sociedades 

contemporâneas, Freire pontua como objetivo da ação cultural pela libertação não tão somente a 

transformação interior das consciências dos sujeitos pelo diálogo face a face ocorrido no seio de 

pequenos grupos sociais (como em Buber), mas sim a emancipação da humanidade como um 

todo. Lima e Christians (2004, p. 83), ao compararem a perspectiva dialógica freireana com a 



exposta por Buber, também encontram na visão de mundo construída por Freire a partir das suas 

vivências e influências teóricas (catolicismo de esquerda – teologia da libertação e, 

consequentemente, o marxismo) a chave de interpretação para o surgimento da dimensão política 

do diálogo em sua obra. 

 Para os autores, Freire efetiva um contraponto radical a teoria dialógica de cunho 

individualista representada por autores como Kierkegaard e que, de certa forma, influencia 

Buber, ao inserir no âmago de tal filosofia uma orientação social abrangente. Em Buber, o 

diálogo “[...] prospera melhor em privado, na comunicação oral por longos períodos”, onde 

busca-se a promoção da personalidade e do conhecimento entre os sujeitos comunicantes por 

uma via de ação interior de transformação das suas consciências, na relação com o outro e com 

Deus. (LIMA; CHRISTIANS, 2004, p. 83). Na proposta freireana, opera uma orientação social 

pautada pela nítida influência das análises marxianas sobre a construção da essência humana 

enquanto produto das relações sociais historicamente dadas, as quais se processam 

contextualizadas pela dialética entre infraestrutura e superestrutura de uma dada sociedade. 

Assim, pode-se dizer que a perspectiva de Freire “[…] condena as abordagens que promovem a 

ilusão de que os corações individuais possam ser transformados deixando-se intactas as 

estruturas sociais que levaram esses corações à doença” (Ibidem, p. 82). Isso porque são 

justamente as condições socioeconômicas vivenciadas pelos sujeitos em um dado espaço-tempo 

que possuem, em última instância, o poder de condicionar a emergência de processos de 

conscientização ou de objetificação dos homens. 

 Para Freire, tendo em vista as relações de produção capitalista que instauram a alienação 

da atividade livre, criativa e criadora dos homens, o diálogo deve configurar-se como o 

fomentador da práxis revolucionária visando operar uma transformação social global. Para que 

esta transformação ocorra, devem-se envolver todos os sujeitos pertencentes as  sociedades 

desumanizadas e que nelas encontram-se objetificados, visto que o objetivo maior da revolução é 

propiciar a emancipação de todos os homens, por meio de processos constantes de libertação e 

busca pela autonomia. Assim, como síntese final, para Lima e Christians (2004, p. 71), mesmo 

Buber identificando o diálogo como o problema fundamental da humanidade, posto que o 

isolamento é a morte do sujeitos em sua essência comunicativa de ser de relação a priori, sua 

“sensibilidade política” é inexistente, possuindo sua filosofia do diálogo um caráter notadamente 

moralista. Tal aspecto político, por sua vez, é desenvolvido por Freire em suas reflexões sobre o 



diálogo, justamente por este autor partir de uma visão de mundo construída sobre uma análise da 

realidade concreta das sociedades opressoras. Nessas, o objetivo maior deve ser a ruptura 

completa com as estruturas dominantes por meio do protagonismo dos sujeitos que em tais 

contextos encontram-se objetificados. 

 A faceta política em Freire torna-se clara principalmente ao se considerar as reflexões 

deste autor sobre as teorias da ação dialógica e antidialógica, presentes no capítulo 4 da sua obra 

“Pedagogia do Oprimido”. Nesse, as análises centram-se nas características dos vínculos 

dialógicos entre as lideranças e o povo, bem como os equívocos a serem superados na luta 

revolucionária, aspectos que em Freire são vistos como essenciais ao processo autêntico de 

libertação humana. É neste contexto que Freire investiga, por exemplo, por um lado, na teoria da 

ação antidialógica, o elemento “Dividir, para manter a opressão”, e, na teoria da ação dialógica 

“Unir para a libertação”. Freire destaca essencialmente neste ponto a necessidade de uma aliança 

firme entre massas e lideranças na construção do seu protagonismo revolucionário, o qual 

consolida-se quando em comunhão dialógica todos os sujeitos deste processo elevam-se à nível 

de consciência de classe, tornando-se assim uma classe-para-si ciente de seu papel histórico na 

transformação da sociedade opressora. Tal característica somente aparece na análise freireana 

sobre o diálogo porque a dimensão política faz-se para este autor essência da comunicação entre 

os homens enquanto instrumento central na construção da conscientização e da libertação. 

 A partir do exposto até então, uma questão de investigação inicial relevante nesse 

contexto é a de que forma, no decorrer da obra de Freire, novas compreensões epistemológicas 

do diálogo são gestadas a partir de uma delimitação mais precisa do papel que a faceta política 

assume na concepção educativo-libertadora freireana. De fato, autores como Gerhardt (1996, p. 

161) pontuam que é possível analisar em Freire uma nítida evolução em suas teses 

epistemológicas, principalmente na passagem das ideias presente em “Educação como Prática 

da Liberdade” com relação às existentes na “Pedagogia do Oprimido” e “Ação Cultural para a 

Liberdade”. Tal fato ocorre segundo este autor devido à progressiva criticização das percepções 

políticas freireanas no que se referem às formas para se alcançar a libertação humana, discussão 

que influi, por sua vez, no modo como o diálogo é encarado enquanto instrumento do processo 

de conscientização e transformação da realidade. Tais observações presentes em Gerhardt, 

porém, possuem como aporte as próprias considerações críticas que o próprio Freire realizou 



acerca das suas primeiras reflexões teóricas e atuação práticas, e do viés “idealista” possível de 

ser derivado acerca do processo de conscientização: 

 

Na medida em que, sobretudo nos meus primeiros escritos, nenhuma ou quase nenhuma 
referência fiz ao caráter político da educação e em que deixei de lado o problema das 
classes sociais e de sua luta, abri caminho a numerosas interpretações e práticas 
reacionárias da conscientização, o que vale dizer, a distorções do que ela realmente deve 
ser (2010a, p. 154). 

 

 As “práticas reacionárias” a que Freire se reporta sobre a conscientização, ou as 

“distorções do que ela realmente deve ser”, referem-se notadamente à interpretação, possível de 

ser construída a partir da leitura das suas primeiras obras, de que tão somente o desvelamento do 

mundo pelos sujeitos em diálogo seria suficiente para a promoção da emancipação humana. Ou 

seja, uma compreensão idealista da conscientização que coloca a práxis, enquanto transformação 

da realidade concreta, como aspecto secundário das ações de libertação e da busca pelo “ser 

mais” dos homens. Para entender porque reside tal diferença nas análises sobre a conscientização 

presentes nas três obras supracitadas, faz-se necessário novamente entender o contexto 

sociocultural e econômico a que Freire remete-se quando da construção de tais escritos. 

 Em “Educação como Prática da Liberdade”, Freire busca uma proposta pedagógica para 

a sociedade brasileira no início dos anos 60. Para o autor, tal sociedade configurava-se como 

uma sociedade em transição, passando de uma forma colonial, patriarcal, predominantemente 

agrária e fechada democraticamente (FREIRE 2010b, p. 73-91), para outra em que processos 

democráticos de independência cultural e econômica, representados tanto na industrialização, 

modernização e urbanização, quanto nas experiências crescentes de participação popular nas 

discussões e decisões de questões centrais para o país, estavam sendo fomentados em suas 

formas primárias de ocorrência. (Ibidem, p. 47-72).  

 As ideias educacionais de Freire neste livro visam, sobretudo, dar conta dos processos de 

ensino-aprendizagem na educação formal e não formal necessários à consolidação do trânsito 

desta sociedade, atacando os problemas centrais que potencialmente poderiam refrear tal 

processo (“irracionalismos”, falta de experiência democrática das massas, percepção mágica da 

realidade pelos sujeitos do povo, falta de integração das massas com a realidade do país, etc). 

Visava sobretudo a construção de uma nova educação ligada a ideia da “democratização 

fundamental” da sociedade brasileira, buscando preparar as massas para atuarem enquanto 



sujeitos partícipes das decisões necessárias a manutenção do trânsito ao qual o país estava sendo 

submetido. (Ibidem, p. 114). É desse contexto, por exemplo, que nasce a ênfase inicial de Freire 

para as reflexões acerca do analfabetismo e a Educação de Jovens e Adultos. Para que a 

democracia pudesse se consolidar no país, a condição de analfabeto de grande parte da 

população brasileira com mais de 14 anos à época configurava-se como um empecilho para uma 

verdadeira participação destes sujeitos nos processos de apropriação/criação da cultura e 

construção cidadã da sociedade. (Ibidem, p. 109).  

 Partindo desse contexto socioeconômico e cultural, segundo Gerhardt (1996, p. 160-163), 

Freire compreende que o processo de conscientização, enquanto tese epistemológica explicativa 

das formas como o sujeito apreende a realidade, possui como seu momento de ápice a 

transitividade crítica. Este enquanto nível de consciência alcançado por meio da progressiva 

emersão dos sujeitos nas suas formas de captar a realidade (consciência transitiva-

ingênua/tomada de consciência), saindo portanto da quase naturalização de sua atuação frente ao 

mundo (consciência intransitiva) para uma atitude crítico-científica, radical e protagonista para 

com os problemas da sociedade em trânsito. Em sua relação com a proposta educativa freireana, 

tal nível de consciência pode ser sintetizado a partir das seguintes características: 

 

1ª) o desenvolvimento e exercício da consciência crítica é produto de um 'trabalho 
educativo crítico'; 2ª) a tarefa da educação, como instrumento do processo de 
desenvolvimento da consciência, depende de duas atitudes e atividades básicas: crítica e 
diálogo. 3ª) a consciência crítica é típica de sociedades com uma verdadeira estrutura 
democrática (Ibidem, p. 161). 

 

 A explicitação de tais características estão conectadas com os objetivos educativos 

almejados por Freire com a sua pedagogia conscientizadora, sendo a libertação o fim a ser 

perseguido, porém uma libertação cultural do homem como meio de libertação social. (Ibidem, 

p. 161). Libertação cultural refere-se à apropriação crítica dos conhecimentos produzidos 

historicamente pela humanidade como instrumento de conscientização dos sujeitos, sendo que 

por meio deste processo o homem estaria libertando-se socialmente. Isso tendo em vista que o 

sujeito alcançaria níveis superiores de esclarecimento sobre a sociedade em que vive, tornando-

se assim cidadão capaz de transitar e inserir-se no ambiente de transformação do contexto social. 

Deixaria de ser o povo tão somente um “objeto-apêndice” no curso da história da sociedade 



brasileira, ao passo em que insere-se com o seu protagonismo nos processos de participação 

democrática de construção de tal sociedade.  

 Assim, poder-se-ia pontuar que a tese epistemológica da transitividade crítica, no seio das 

análises de “Educação como prática da liberdade”, está conectada com uma noção política não 

problematizada que enfatiza um ideal de libertação nos termos das democracias liberais 

ocidentais, ou seja, participação progressiva das massas nos processos decisórios no seio das 

sociedades capitalistas. É nesses termos que pode-se falar em ingenuidade política de Freire em 

seus primeiros escritos, posto que o mesmo coloca uma importância exacerbada de caráter 

idealista no processo de conscientização como forma de libertação humana. Transparece em tais 

escritos uma análise de que a mera conscientização, enquanto desvelamento crítico e 

interpretação da realidade natural e histórico-cultural, seria suficiente para promover a 

emancipação dos homens. Não problematiza-se, nesse contexto, a transformação das estruturas 

concretas da sociedade como elemento fundamental para que ocorram as condições objetivas de 

libertação, por meio de uma revolução profunda dos mecanismos econômicos e socioculturais 

que condicionam a objetificação dos sujeitos. Isso porque, ainda segundo Gerhardt (1996, p. 

163), o conceito de transformação em Freire nestas primeiras reflexões “[...] significa 

participação e integração no sistema democrático, isto é, uma espécie de concepção liberal”. 

 Ainda, Gerhardt afirma, ao analisar o conceito de consciência transitiva crítica de Freire 

tal como exposto em “Educação como prática da liberdade”, que o mesmo possui em termos 

epistemológicos um significado aproximado com a noção de “atitude científica”. (Ibidem, p. 

161). Ou seja, a consciência crítica é aquele que consegue apreender a realidade interpretando de 

maneira profunda os problemas por ela propostos, sendo isso necessariamente ligado à uma 

explicação das coisas e dos fatos por princípios causais, tal como ocorrem na existência 

empírica. (FREIRE, 2010b, p. 113). Ainda, Freire pontua como características deste nível de 

consciência, e que atesta a conexão das reflexões epistemológicas freireanas com um ideal de 

cientificidade, o teste e reformulação constante dos conhecimentos a partir de novas descobertas, 

a prática da argumentação crítica, entre outros. (Ibidem, p. 69-70).  

 Porém, configura-se como fato que, em seus primeiros escritos, a relação entre ciência e 

política sequer é problematizada, aparecendo a ciência como um processo de conhecimento 

relativamente neutro, independente das estruturas sociais onde tais atividade são desenvolvidas. 

Ao não esclarecer tal relação, a ideia de transitividade crítica acaba por fim encerrando uma 



interpretação de que o processo de conscientização por si só, em seu aspecto (inter)subjetivo de 

apropriação dos conhecimentos de forma científica, seria suficiente para atingir o objetivo da 

libertação humana. Posteriormente, ao identificar a não neutralidade da ciência, Freire pontua 

que toda a práxis humana envolve uma atitude comprometida do sujeito perante o mundo, e que 

isso de forma alguma invalida o conhecimento científico, tendo em vista que não há 

conhecimento produzido fora das relações dos homens dentro de uma dada realidade histórico-

cultural. (FREIRE, 2010a, p. 114). 

 Por fim, torna-se possível relacionar o diálogo em Freire nos seus primeiro trabalhos com 

as teses epistemológicas expostas até então, ou seja, onde não ocorre uma problematização do 

caráter político do processo de conscientização. De fato, Freire em “Educação como Prática da 

Liberdade” apropria-se do conceito de diálogo do filósofo alemão Karl Jaspers, frisando este 

enquanto relação horizontal entre os sujeitos comunicantes, crítico por essência e gerador de 

criticidade na consciência dos interlocutores. Como contraponto a este conceito, Freire expõem o 

antidiálogo: “[...] relação vertical de A sobre B”, sendo processo acrítico e que não gera 

criticidade nas ações comunicativas dos sujeitos dialogantes. (2010b, p. 116). Para Freire, 

somente o diálogo configura-se enquanto elemento capaz de “dar vida” a um método de ensino-

aprendizagem pautado pela atividade protagonista e participante, tanto do sujeito aprendiz 

quanto dos professores, na busca pela compreensão dos problemas centrais ao contexto de 

trânsito da sociedade brasileira. Nesses termos, a partir de um “[...] método ativo, dialogal, 

crítico e criticizador [...]” tornar-se-ia possível realizar a tarefa de possibilitar ao homem 

brasileiro a superação da sua consciência intransitiva ou transitiva-ingênua. (FREIRE, 2010b, p. 

115). 

 Tais reflexões, porém, em nenhum momento fazem referência aos aspectos políticos da 

realidade opressora que condiciona e, em certos contextos, determina completamente a 

(im)possibilidade da ocorrência de diálogo entre os sujeitos em busca de sua libertação. Pode-se 

afirmar que a breve digressão de Freire acerca do diálogo como elemento central do processo 

educativo em suas primeiras obras não contempla a reflexão, posteriormente realizada, de que as 

condições objetivas das sociedades onde ocorre a alienação do trabalho, por meio da dominação 

econômica e cultural dos sujeitos oprimidos, acaba por inviabilizar quase que completamente a 

possibilidade do diálogo dentre estes sujeitos. De fato, por um lado, tem-se caracterizado o 

diálogo enquanto uma relação horizontal entre dois sujeitos, onde os interlocutores, nutrindo-se 



do amor, humildade e confiança, devem construir interações baseadas em condições de igualdade 

e reciprocidade comunicativa, respeitando portanto o direito do outro de “dizer a sua palavra”. 

(Ibidem, p. 115-116). 

 Mas, como poderia ser possível o diálogo no contexto histórico contemporâneo, no 

interior das formações sociais de cunho capitalista, onde as relações verticais de poder 

econômico, político e cultural acabam por inviabilizar qualquer condição de igualdade entre os 

sujeitos? Onde as práticas e interesses das classes sociais existentes no seio de tais sociedade são 

diametralmente opostas, e marcadas pela subjugação exercida por um dos polos de 

poder/comunicação (opressor) na objetificação do outro (oprimido)? Onde, por fim, nos 

processos de desvelamento e transformação da realidade, ocorre não a reciprocidade da práxis 

comunicativa, mas sim o antagonismo e exploração econômica e cultural entre os homens? 

 Com o aprofundamento reflexivo destas questões, ou seja, ao esclarecer melhor as 

relações entre processo de conscientização, política e diálogo, Freire opera uma transformação 

no conceito de consciência transitiva crítica, o que reflete-se na sua teoria da ação dialógica, com 

a inclusão dialética da perspectiva política do diálogo. A partir da “Pedagogia do Oprimido”, 

livro escrito/finalizado no exílio político chileno após o Golpe Militar de 64, uma nova 

(re)leitura da realidade das sociedades onde ocorre o antagonismo opressores-oprimidos obriga 

Freire, de certa forma, a reconsiderar tanto o papel da educação quanto da conscientização e do 

diálogo enquanto instrumento de libertação humana das condições objetivas e subjetivas de 

opressão. Em tal livro, os objetivos e metas a serem alcançadas são radicalmente opostos aos 

descritos em seus primeiros trabalhos. Não se pretende mais pensar a educação para a sociedade 

brasileira em trânsito, visto que à época a ascensão dos militares ao poder acabou com qualquer 

ingenuidade romântica acerca de um possível enfrentamento tático as formas de opressão, por 

meio do esclarecimento cultural e inserção democrática das massas nos processos decisórios do 

país. (GERHARDT, 1996, p. 161).  

 Logo, Freire busca na “Pedagogia do Oprimido” sistematizar as linhas teórico-práticas 

gerais capazes de subsidiar uma proposta pedagógica a ser construída tanto pelos educadores-

educandos (professores - lideranças revolucionárias) quanto pelos educandos-educadores (alunos 

- oprimidos). Tal pedagogia, por sua vez, é animada em sua gênese por objetivos revolucionários 

explicitamente pontuados: desenvolvimento pelas massas e suas lideranças de uma práxis crítica, 

criativa e dialógica com vistas a libertação dos homens em comunhão. Porém, libertação agora 



passa pelo rompimento com as estruturas concretas de opressão, em suas formas econômicas e 

culturais, por meio de processos de interpretação teórica da situação histórica dialeticamente 

entrelaçados com ações práticas de alteração radical das estruturas sociais, visando a 

transformação da sociedade. (FREIRE, 2011, p. 50-51). Assim, o conceito de transformação, 

antes pautado por uma concepção liberal-democrática, passa a ser entendido como prática 

política radical, de inserção e compreensão crítica das estruturas de dominação intencionadas à 

sua subversão revolucionária pela práxis. (GERHARDT, 1996, p. 163). Esta passagem teórico-

prático do pensamento de Freire deve-se ao fato, entre outros, da progressiva influência que as 

leituras de cunho marxista passam a exercer nas reflexões freireanas à época (autores como 

Marx, Engels, Mao, Lênin, Marcuse, Rosa de Luxemburgo, entre outros).  

 Nesses termos, Freire reconstrói as suas premissas da libertação humana por meio do 

esclarecimento da dialética entre ação e reflexão no processo de emancipação dos sujeitos 

oprimidos, em um dado contexto histórico: 

 

Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se como 
homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. A reflexão e a ação se 
impõem, quando não se pretende, erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma 
histórica de ser do homem. Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos 
oprimidos sobre suas condições concretas,  não estamos pretendendo um jogo divertido 
em nível puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, 
se realmente reflexão, conduz à prática. Por outro lado, se o momento já é o da ação, 
esta se fará autêntica práxis se o saber dela resultante se faz objeto da reflexão crítica. É 
neste sentido que a práxis constitui a razão nova da consciência oprimida e que a 
revolução, que inaugura o momento histórica desta razão, não pode encontrar 
viabilidade fora dos níveis de consciência oprimida (2011, p. 73, grifo do autor). 

 

 Por consequência, o processo de conscientização freireano também ganha nova 

significação,  possuindo um caráter político conectado as análises materialistas históricas e 

dialéticas marxianas. A consciência crítica passa a ser a compreensão das relações dialéticas 

entre sujeito-objeto-sujeito no seu condicionamento pelo contexto histórico onde ocorrem, e 

onde torna-se premente uma atividade teórico-prática transformadora da realidade, que 

determina a situação de opressão objetificadora dos sujeitos. (FREIRE, 2010a, p. 163). Na 

sociedade capitalista atual, em que as relações de produção são marcadas pela propriedade 

privada dos meios de produção e o trabalho assalariado, conformando assim a divisão social dos 

sujeitos em classes sociais antagônicas, a conscientização possa a ter um vínculo estreito com o 

conceito de luta de classes. 



 Assim, Freire pontua que a concretização da práxis revolucionária em seu nível máximo 

de consciência possível – consciência crítico-revolucionária – possui como condição a 

constituição de uma “consciência de classe”. Tal característica da consciência crítica é um 

evolução do que Freire denomina “consciência de si”, enquanto primeiro momento de emersão 

do sujeito da sua situação de ser objetificado. Ter a capacidade de perceber-se enquanto sujeitos 

subjugado e dual, por estar atrelado a figura do opressor que resulta introjetada subjetivamente 

no âmago do seu ser, configura-se como um dos momentos necessários ao processo de 

conscientização. Isso, principalmente, nos contextos históricos onde as condições econômicas 

concretas e a cultura do silêncio se fazem presentes em suas faces mais opressoras: 

 

Descobrirem-se, portanto, através de uma modalidade de ação cultural, dialógica, 
problematizadora de si mesmos em seus enfrentamento com o mundo, significa, num 
primeiro momento, que se descubram como Pedro, Antônio, como Josefa, com toda a 
significação profunda que tem esta descoberta. No fundo, implica uma percepção 
distinta da significação dos signos. Mundo, homens, cultura, árvore, trabalho, animal, 
vão assumindo a significação verdadeira que não tinham. Reconhecem-se, agora, como 
seres transformadores da realidade, para eles antes algo misterioso, e transformadores 
por meio de seu trabalho criador. Descobrem que, como homens, já não podem 
continuar sendo 'quase-coisas' possuídas e, da consciência de si como homens 
oprimidos, vão à consciência de classe oprimida (2011, p. 238, grifo do autor). 

 

 Assim, o desenvolvimento da consciência de si, que coincide com a emersão da 

transitividade ingênua, propicia inicialmente aos oprimidos uma mudança qualitativa do seu 

pensamento-linguagem, tendo em vista que os mesmos passam a enxergarem-se como seres 

transformadores da realidade, iniciando-se assim a construção da sua autonomia enquanto 

sujeitos. A partir das novas possibilidade de interpretação e atuação na realidade surgidas deste 

contexto, e ao passo em que participam progressivamente da práxis revolucionária, torna-se 

possível aos oprimidos objetivarem por quais motivos estavam/estão sendo negados no seu 

direito de busca por “ser mais”. Além disso, iniciam a compreensão que no interior da sociedade 

opressora existem um conjunto de pessoas que compõem uma classe social dominada, a qual eles 

fazem parte, e que está em contradição permanente com uma classe dominante. Logo, os 

oprimidos iniciam nessas condições um movimento em direção a superação dialética da 

consciência de si pela construção de uma consciência de classe.  

 A partir disso, não mais tão somente identificam-se enquanto homens, seres 

transformadores da natureza por meio de sua atividade prática e teórica. Passam, também, a 

compreender as relações sociais constitutivas do pensamento-linguagem como fundadas na 



comunhão dos existires, bem como percebem que tais relações ocorrem numa determinada 

formação social que as condicionam, e que a sociedade atual funda-se nas relações antagônicas 

de uma classe que domina objetiva e subjetivamente a outra. Consequentemente, lideranças 

revolucionária e oprimidos são capazes de irem tornando-se, em processos dialógicos 

coparticipados e solidários, uma classe para si atuando de acordo com seu “ser histórico”, por 

meio da práxis revolucionária enquanto elemento central da sua busca pela libertação humana.  

 Ainda nesse contexto, Freire (2010a, p. 165) destaca que “[...] a consciência de classe 

demanda uma prática de classe que, por sua vez, gera um conhecimento a serviço dos interesses 

de classe”. Assim, pode-se dizer que ao vivenciarem a luta revolucionária, os oprimidos em 

processo de conscientização (re)constrõem pela síntese cultural seus saberes diversos, os quais 

passam a compor um conhecimento ou teoria de classe. A partir de tal conhecimento, gestado 

dialeticamente na práxis pela relação dos saberes do povo com os da liderança revolucionária, 

em que o “[...] saber mais apurado da liderança se refaz no conhecimento empírico que o povo 

tem, enquanto o deste ganha mais sentido no daquela” (FREIRE, 2011, p. 249), possibilita-se a 

ambos os atores do processo revolucionário conhecerem a realidade de forma qualitativamente 

superior. Ademais, configuram-se as condições para que conheçam novos aspectos e setores da 

realidade, os quais antes não constituíam-se sequer em um “percebido destacado” para a 

consciência dos sujeitos oprimidos. (FREIRE, 2010a, p. 165-166).  

 Assim, a práxis revolucionária exigida do processo de conscientização deve conter ao 

mesmo tempo uma prática de classe, politicamente intencionada para a transformação das 

estruturas sociais, servindo-se para tanto do conhecimento de classe. Somente nesses termos os 

homens em estado de opressão passam a ser sujeitos do conhecimento e da transformação do 

mundo, processo no qual exercem a prática da liberdade pela constante práxis dialógica no 

interior da luta de classe existente na sociedade. 

 É importante ressaltar nesse contexto que as reflexões de Freire sobre a consciência 

transitiva e crítica de seus primeiros trabalhos não são completamente refutadas, mas sim 

dialeticamente reconstruídas tendo como “pano de fundo” um objetivo político renovado: a 

libertação humana por meio do desvelamento e transformação das estruturas concretas de 

opressão. Assim, ao criticizar suas teses epistemológicas tendo como base uma orientação 

política revolucionária, Freire não descarta, por exemplo, o papel do conhecimento científico da 

realidade enquanto componente fundamental do processo de libertação humana. Tão somente 



pontua que tal conhecimento, como qualquer outra produção humana, constrói-se nas relações 

sociais que se passam em uma dada formação social e, como tal, possui um viés político-

ideológico presente em sua gênese, muitas vezes não explicito. (FREIRE, 2010a, p. 97-99). Ao 

aclarar as relações entre ciência, educação e política, torna-se possível para Freire pontuar que o 

conhecimento historicamente produzido, bem como as suas formas de apropriação, são armas 

táticas na luta de classe no seio da sociedade opressora. Desde que, com isso, não se empreste 

aos mesmos um caráter de neutralidade e independência na sua relação com a sociedade e a 

cultura de onde emergem e se inserem. (Ibidem, p. 114). 

 Em síntese, nesta nova visão da conscientização, enquanto processo dialético e constante 

de apreensão e ação dos sujeitos na e com a realidade, Freire procura eliminar as possíveis 

interpretações de cunho idealista acerca de sua obra. Ao refletir sobre o papel do contexto 

histórico na configuração da opressão, a conscientização torna-se elemento central da libertação 

humana por estar conectada a fins políticos revolucionários explicitamente pontuados: a 

transformação radical das estruturas sociais objetivas que mantém a opressão. Ainda, enquanto 

práxis revolucionária no seio de uma sociedade de classe opressora, Freire coloca que a 

conscientização demanda desenvolvimento de uma consciência de classe, constituída por uma 

atividade prática e reflexão teórica dialeticamente imbricadas e operada pelos oprimidos, 

enquanto classe subjugada em tal sociedade. Nesse sentido, a constituição do papel do diálogo 

como elemento do processo libertação dos oprimidos modifica-se nos mesmos termos da 

ressignificação de como opera-se a conscientização no seio da luta de classes.  

 O diálogo continua sendo em Freire, tendo como base as suas discussões dos aspectos 

antropológicos e epistemológicos de tal conceito, um elemento central da luta revolucionária. 

Isso porque, sendo a revolução entendida enquanto processo constante de libertação dos homens, 

suprimir o estado de opressão e objetificação que impede à alguns sujeitos inserirem-se numa 

busca por “ser mais” somente pode ocorrer por meio de uma práxis revolucionária coparticipada. 

(FREIRE, 2011, p. 172-173). Tal práxis ocorre pela vivência do diálogo entre todos os que 

possuem como ideal a transformação da sociedade em suas estruturas concretas opressoras: 

oprimidos e lideranças revolucionárias. Ou seja, Freire pontua a partir da “Pedagogia do 

Oprimido”, ainda com mais “propriedade política” do que em seus primeiros escritos, que a 

práxis revolucionária sem diálogo é, na verdade, uma farsa, “autonegação completa”, visto que 

serve mais para dar continuar aos processos de objetificação dos homens do que para libertá-los: 



 

A validade de qualquer revolução resultante de uma ação antidialógica é algo altamente 
duvidoso. […] O diálogo com o povo é radicalmente necessário a qualquer revolução 
autêntica. […] A legitimidade mesma [da revolução] se fundamenta no diálogo. […] 
Desejaria ressaltar que não há dicotomia entre diálogo e ação revolucionária. Ao 
contrário, o diálogo é essência da ação revolucionária (apud LIMA, 2004, p. 66). 

 

 Da mesma forma, em “Ação Cultural para a Liberdade”, ao tecer considerações acerca 

dos processos de educação política das lideranças revolucionárias, aponta que na perspectiva 

crítico-libertadora tais lideranças devem perceber e agir tendo como premissa que  

 

[...] o diálogo com o povo, na ação cultural para a libertação, não é uma formalidade, 
mas uma condição indispensável ao ato de conhecer, se nossa opção é realmente 
revolucionária. […] Se minha opção é revolucionária, é impossível considerar o povo 
objeto do meu ato libertador. Mas, no momento em que me recuso, coerentemente, a ter 
no povo a mera incidência de minha ação revolucionária, não posso fazer dele, 
igualmente, o recipiente do meu 'saber revolucionário' (FREIRE, 2011a, p. 167). 

 

 Ainda nesse contexto, é possível afirmar que a politização do conceito de diálogo em 

Freire opera-se pari passu com uma maior permeação das ideias marxianas no conjunto do seu 

pensamento. Principalmente, as análises de Marx da evolução da sociedade capitalista por meio 

da luta de classe que acontece em seu âmago, coloca à Freire a necessidade de repensar a relação 

entre diálogo e condições históricas onde se ocorrem a comunicação entre os sujeitos. A 

conjunção da ideia do homem enquanto ser de relações a priori, que não é fora da comunicação 

verdadeira, bem como da característica horizontal e de igualdade entre os interlocutores como 

essência do diálogo, pode condicionar uma interpretação inicial de que o diálogo é, de certa 

forma, algo existente antes da História. Ou seja, em tais termos esta concepção resultaria pautada 

por um pressuposto idealista inegável, visto que, de uma forma ou outra, os homens estariam 

salvaguardados em sua vocação ontológica de “ser mais” por serem em essência dialógicos. 

Porém, com a releitura da sociedade através das lentes marxianas, tais concepções freireanas 

sobre o diálogo são, de certa forma, totalmente ressignificadas, tal como pontua Calado: 

 

[…] a proposta freireana de diálogo não [pode] ser entendida como uma experiência 
incondicional, mas, antes, historicamente situada. Diálogo se dá entre semelhantes e 
mesmo entre diferentes, desde que não antagônicos. Situação ainda mais complicada, 
quando se trata de uma sociedade atravessada por profundos antagonismos de classe. 
Como empreender diálogo entre forças antagônicas? […] Tal como para a grade 
marxista de leitura da realidade social, também para a de Freire, as relações dominantes 
numa sociedade de classes, enquanto esta persistir, só podem ser de exploração, de 



dominação e alienação […]. Eis a razão por que o conceito de classes sociais passa a ser 
uma chave indispensável de leitura e de interpretação dos fenômenos nela registrados 
[…] (2001, p. 10, grifo do autor). 

 

 Assim, por meio do conceito de classe social Freire explica que o diálogo não é um a 

priori da história, visto que está vinculado as formas culturais, político-ideológicas e econômicas 

que conformam a sociedade onde processos comunicativos entre dois sujeitos podem ocorrer. Na 

sua análise da sociedade capitalista contemporânea, Freire acompanha a análise marxiana ao 

identificar as relações de produção pautadas pela divisão social do trabalho em duas classes 

principais: os oprimidos (proletários) – que vendem a sua força de trabalho em troca de um 

salário, como meio de subsistência –, e os opressores (burguesia) – os quais, sendo proprietários 

dos meios de produção, exploram o trabalho assalariado dos oprimidos no sentido de busca pela 

acumulação de capital. Tal configuração social faz com que ambas classes possuam 

potencialmente em seu “ser social” interesses distintos, mesmo que muitas vezes não claramente 

percebidos ou expostos: os opressores visam manter as condições objetivas e subjetivas de 

opressão; já os oprimidos, quando iniciam um processo de conscientização, buscam superar tal 

estado de opressão pela derrocada radical da ordem social vigente.  

 Nesse contexto, a análise freireana do diálogo em sua dimensão política destaca que entre 

opressores e oprimidos, devido as suas diferenças essenciais enquanto classe social, tão somente 

é possível uma relação antagônica, ou seja, um processo verticalizado de subjugação de um 

sujeito pelo outro. No que se refere ao diálogo, elemento central do processo de libertação, tal 

subjugação ocorre na negação por parte dos opressores ao direito dos oprimidos de pronunciarem 

a sua palavra. Sendo que, conforme será ainda discutido, pronunciar a palavra por meio do 

diálogo entre dois ou mais sujeitos é para Freire, ao mesmo tempo, agir e desvelar o mundo, ou 

seja, conhecer teoricamente para transformar de maneira prática.  

 De tais considerações é que torna-se possível compreender porque Freire (2011, p. 109) 

destaca que o diálogo pode ocorrer entre iguais e até diferentes, porém nunca entre antagônicos: 

na sociedade de classes capitalista, os antagônicos são os oprimidos e os opressores. Deve-se 

proceder nesse contexto, como bem destaca Lima e Clifford (2004, p. 76) uma análise “[...] em 

dois níveis distintos: o nível dos 'indivíduos' (opressores) e o nível da classe social (opressora)”. 

Logo, tem-se que o “[...] diálogo pode eventualmente ocorrer entre indivíduos de classes 

diferentes, mas é impossível entre classes sociais antagônicas”, visto que em nível de classe os 



interesses são de tal forma diametralmente oposto que as práticas derivadas destes acabam por 

inviabilizar qualquer relação comunicativa horizontal e com um objetivo em comum. (Ibidem, p. 

77). 

 Em sua configuração política radical “pós-Educação como Prática da Liberdade”, tem-se 

como papel da prática dialógica, da atuação do sujeito no realidade social, a de ser elemento 

fundamental do processo de conscientização. Por consequência, conhecer não é mais uma atitude 

descomprometida, mas intencionada a transformação da realidade, enquanto um dos momentos 

do processo global e dialético de ação e reflexão. (FREIRE, 2011a, p. 114). Isso quer dizer que o 

ato de conhecer é uma atitude politicamente comprometida, que não termina “[...] na simples 

narração da realidade nem tampouco, o que seria pior, na decretação de que o que está sendo 

deve ser o que deve ser”, mas sim estende-se à transformação da “[...] realidade para que o que 

agora está acontecendo de certa maneira passe a ocorrer de forma diferente”. (Ibidem, p. 160-

161). Na sua faceta epistemológica, o diálogo continua sendo o encontro dos sujeitos que 

constroem e ressignificam uma rede de significados e sentidos compartilhada visando apreender 

o objeto de conhecimento em seu logos constitutivo. Porém, o diálogo no seu fundamento 

epistemológico, conectado ao político, transforma-se no elemento de um processo maior de 

desvelamento do mundo pelos sujeitos em comunhão, ao passo em que os homens agem sobre 

esta realidade visando transformá-lo em suas estruturas opressoras, que impedem a realização 

deste mesmo diálogo entre todos os sujeitos. 

 Nas sociedade desumanizadas, tal atitude dialógica politicamente intencionada deve 

convergir para uma ação cultural pela liberdade, elemento da luta de classe que, segundo Freire, 

visa “[...] aclarar aos oprimidos a situação objetiva em que estão, que é mediatizadora entre eles 

e os opressores, visíveis ou não”, buscando a transformação dessa mesma situação. (2011, p. 

239). O que, numa análise ligada ao processo de  conscientização, nada mais denota que 

possibilitar aos oprimidos uma práxis dialógica de “[...] compreensão crítica da verdade de sua 

realidade”. (FREIRE, 2010a, p. 95). Com base nestas colocações, Jorge estabelece o conceito de 

ação cultural da seguinte forma: 

 

Quando as pessoas aprendem a 'ler' e a 'escrever' sua realidade, atuando sobre ela para 
transformá-la, sua ação é uma ação cultural. Para Paulo Freire todos os seres humanos, 
ao entrar em contato com a natureza e refletir sobre o sentido que tem sua ação, são 
criadores de cultura. Portanto, sua ação é uma ação cultural (1996, p. 711). 

 



 Algumas considerações devem ser pontuadas nesse contexto. Primeiramente, que a ação 

cultural pode ser de dois tipos, geneticamente interligados aos interesses das duas principais 

classes sociais da sociedade contemporânea. Assim, tem-se, por um lado, a ação cultural pela 

liberdade, fruto da luta dos oprimidos e das lideranças revolucionárias, sendo calcada no diálogo 

problematizador da realidade, o qual busca a conscientização dos sujeitos no e para o processo de 

transformação social. Suas características são a “Colaboração”, a “União para a libertação”, a 

“Organização” e a “Síntese Cultural”. (FREIRE, 2011, p. 226-251). Já a ação cultural para a 

dominação é criação dos opressores no seu intento de impedir o diálogo enquanto elemento 

fundamental da ação do homem no mundo e, assim, busca a domesticação dos oprimidos. Sua 

matriz teórico-prática é diametralmente oposta a ação cultural para a libertação, sendo 

constituída das seguintes dimensões: “Conquista”, “Dividir para manter a opressão”, 

“Manipulação” e “Invasão Cultural”. (Ibidem, p. 185-226). Assim expressa-se Freire sobre estas 

duas modalidades de ação cultural: 

 

O caráter utópico da ação cultural para a libertação à distingue da outra forma de ação. 
Baseada em mitos, a ação cultural para a dominação não pode problematizar a realidade, 
propondo o seu desvelamento, pois que assim contradiria os interesses dominantes. Na 
ação cultural problematizante, pelo contrário, a realidade anunciada é o projeto histórico 
a ser concretizados pelas classes dominadas, em cujo processo a consciência semi-
intransitiva como a ingênua são sobrepassadas pela consciência crítica […] (2010a, p. 
96). 

 

 Assim, a ação cultural para a libertação é um ato de conhecimento, de criação e recriação 

da cultura entre liderança revolucionária e oprimidos, por meio da síntese cultural. Ainda, tal 

ação é conscientizadora, no sentido de ser um processo dialógico que, envolvendo ambos os 

atores na luta enquanto sujeitos, busca uma desideologização e desmitologização da realidade, 

“[...] num permanente tomar distância da realidade em que se encontram mais ou menos imersos, 

[para dela emergirem e] para nela inserirem-se criticamente”. (Ibidem, p. 58). Com efeito, nesse 

processo de ação cultural libertadora os oprimidos lutam para operar a extrojeção da figura do 

opressor alojada na sua consciência, na forma de valores e visões de mundo da classe dominante. 

Como bem pontua Freire, ao partir da análise da dialética entre (inter)subjetividade e 

objetividade, a luta pela libertação é transformação objetiva da realidade, mas também necessita 

de “[...] uma modalidade de ação através da qual, culturalmente, se enfrente a 'cultura do 



silêncio' e se opere a extrojeção de seus mitos”. (Ibidem, p. 39)71. Se tal luta não realiza-se nestes 

termos, corre-se o risco de, mesmo transformada a estrutura objetiva da sociedade, existirem 

reminiscências culturais dominadoras manifestando-se através dos sujeitos em processo de 

libertação. (Ibidem, p. 35-41). 

 Em resumo, pode-se concordar com a hipótese de Gerhardt (1996) e do próprio Freire 

(2010a) sobre a evolução das teses epistemológicas freireanas com base na progressiva 

politização das suas concepções acerca do processo de conscientização, e do papel do diálogo na 

luta dos homens em busca de “ser mais”. Ao reportar-se ao próprio Freire, em sua analise das 

falas de alguns professores que não percebem as implicações políticas da prática pedagógica, 

torna-se possível verificar explicitamente esta nova compreensão. Para o autor, a visão de uma 

conscientização nos espaços formais e não formais de ensino “[...] que não teria nada que ver 

com nenhum compromisso de ordem política” é, no mínimo, ingênua, pois não leva em conta as 

relações entre educação, sociedade, processo de transformação e conscientização. (2010a, p. 

172). Se assim for, o diálogo nada mais torna possível do que uma mudança na compreensão dos 

sujeitos acerca da realidade histórico-social, passo importante, porém insuficiente para a 

libertação, se não for comungado com uma ação político-revolucionária de transformação prática 

das estruturas objetivas desta mesma realidade. 

 Por fim, para completar a análise da dimensão política do diálogo, julga-se necessário 

ainda verificar de que forma Freire compreende as relações entre a práxis revolucionária e o 

processo de conscientização por meio do diálogo problematizador da realidade. Ou seja, trata-se 

de entender a relação entre o ato de agir e refletir sobre o mundo – natural e histórico-cultural –, 

e os processos de comunicação estabelecidos entre os sujeitos em ações de conscientização. 

Assim, pode-se dizer que Freire opera tal relação ao analisar de maneira mais detida o diálogo 
                                                             
71 Novamente, e visando afastar qualquer possível interpretação da ação cultural para a libertação enquanto 

processo de conscientização de caráter idealista, vale destacar as palavras de Freire sobre a relação dialética entre 
(inter)subjetividade e objetividade no conjunto maior da luta pela superação da dominação e objetificação dos 
homens: “Sei, muito bem, que a conscientização, implicando nesta reflexão crítica sobre a realidade como algo 
dando-se e, também, no anúncio de outra realidade, não pode prescindir da ação transformadora sem a qual não 
se concretiza o anúncio. Sei, muito bem, que a simples superação da percepção ingênua da realidade por uma 
crítica não é bastante para que as classes oprimidas se libertem. Para tal, elas necessitam organizar-se 
revolucionariamente e revolucionariamente transformar a realidade. Esta organização demanda, porém, uma 
ação consciente que envolve a clarificação do que se encontra opaco na 'visão de fundo da consciência'”. 
(FREIRE, 2010a, p. 110). Assim, tal “ação consciente” é cultural e libertadora, visto que clarifica aos oprimidos 
os valores opressores introjetados na sua consciência, e que não estavam sendo passíveis de serem acessados 
pois estavam “sublimados” e “opacos”. O que denota nada mais do que um nível de consciência ainda semi-
intransitiva ou ingênua, que não alcançou a criticidade que torna passível objetivar tais valores, para melhor 
compreendê-los e, então, dialeticamente, superá-los. 



enquanto fenômeno humano, encontrando nele um componente básico que “fornece vida” ao 

processo comunicativo: a palavra. Ainda, para Freire, a palavra não configura-se tão somente 

como o lócus simbólico por meio do qual o diálogo entre dos sujeitos interlocutores faz-se 

possível acerca do objeto de conhecimento. Ela é mais do que isso, sendo composta por dois 

elementos constitutivos, ou duas dimensões ainda mais primordiais: ação e reflexão. (2011, p. 

107).  

 Isto é, na visão não idealista de Freire acerca do diálogo, a palavra não pode ser 

compreendida tão somente enquanto fenômeno do “espírito humano”, ação da consciência de 

apreensão simbólica do objeto. Sendo assim, a palavra poderia estar remetendo-se a realidade, 

porém não necessariamente significando uma ação prática dos sujeitos sobre um objeto desta 

realidade – uma “orientação do sujeito no mundo”, como coloca Freire (2010a, p. 51). Para além 

disso, e vinculando de maneira dialética os sujeitos e o objeto, a palavra que dá vida ao diálogo é 

práxis, ou seja, ação e reflexão dos sujeitos sobre a realidade, visando melhor compreendê-la 

para poder melhor transformá-la. Assim, Freire conclui a linha de raciocínio sobre tal assunto ao 

afirmar que não “[...] há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra 

verdadeira seja transformar o mundo”. (Ibidem, p. 107). 

 Nesses termos, Freire nos coloca duas possibilidades para a pronúncia do mundo: uma 

pautada pela palavra inautêntica, e outra pela palavra verdadeira ou autêntica. A palavra 

autêntica é definida em Freire a partir da reflexão do que este autor denomina de “significado 

profundo da linguagem”. Ao analisar o processo de alfabetização dos sujeitos adultos em uma 

perspectiva crítico-libertadora, enquanto ato de conhecimento e ato político, Freire pontua que 

aprender  

 

[...] a ler e escrever se faz assim uma oportunidade para que mulheres e homens 
percebam o que realmente significa dizer a palavra: um comportamento humano que 
envolve ação e reflexão. Dizer a palavra, em um sentido verdadeiro, é o direito de 
expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de optar. Como tal, não 
é o privilégio de uns poucos com que silenciam as maiorias (2010a, p. 59, grifo do 
autor). 

 

 Logo, no exemplo de freireana a partir da alfabetização, de aprendizado da pronúncia da 

palavra verdadeira, os processos de ler e escrever não se remetem tão somente aos aspectos 

cognitivos e linguísticos que permitem ao sujeitos codificar e decodificar sons em letras e vice-

versa. Pronunciar a palavra verdadeira é dominar também a “escrita” e a “leitura” do mundo, ou 



seja, desvelar criticamente as relações que se estabelecem entre os sujeitos mediatizados por um 

objeto de conhecimento. Tais relações, ressalta novamente o autor, somente podem ser 

compreendidas a partir da dialética entre ação-reflexão-ação. O que, de certa forma, fica 

explícito no entendimento freireano do conceito antropológico de cultura: um mundo humano 

constituído de elementos simbólicos e materiais, criados a partir da reflexão que os sujeitos 

realizam acerca de sua prática transformadora da realidade, para voltarem a agir nesta 

novamente, porém em níveis maiores de compreensão da dialética entre sujeitos e objeto. Assim, 

não há dicotomias na visão freireana dentre diálogo e práxis; aliás, há uma inter-relação dialética, 

que relaciona o ato de transformar o mundo com o ato de pronunciá-lo. Neste sentido, Freire 

sintetiza tal visão fazendo uma intermediação entre a dimensão política do diálogo e a sua 

concepção antropológica do homem enquanto ser de relação a priori: 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco nutrir-se de 
falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. 
Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por 
sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 
pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação-reflexão (2011, p. 108). 

  
 Destaca-se aqui, novamente, a marcante influência da filosofia marxiana sobre as 

concepções de práxis dialógica de Freire. Buscando justamente fugir de uma concepção idealista 

do ato de conhecimento, tal autor coloca a “pronúncia da palavra verdadeira” e o “significado 

profundo da linguagem” pari passu com a necessária intervenção prática na realidade. Incorpora, 

assim, ao ideário filosófico que serve de base ao conceito de diálogo em sua dimensão política, a 

concepção marxiana expressa na “palavra de ordem” da 11ª Tese sobre Feuerbach: “Os filósofos 

se limitaram a interpretar o mundo diferentemente, cabe transformá-lo”. (MARX, 1974, p. 59, 

grifo do autor). De forma análoga, Freire pontua: “Não há 'pronúncia' do mundo sem consciente 

ação transformadora sobre o mesmo”. (2010a, p. 60). Conclui-se, portanto, que ambos autores 

partilham de uma filosofia da práxis de caráter dialético-crítico, a qual é sintetizada nas palavras 

de Kosik – uma das influências de Freire – , da seguinte forma: 

 

Entretanto a destruição da pseudoconcreticidade como método dialético-crítico, graças a 
qual o pensamento dissolve as criações fetichizadas do mundo reificado e ideal, para 
alcançar a sua realidade, é apenas o outro lado da dialética, como método revolucionário 
transformador da realidade. Para que o mundo possa ser explicado 'criticamente', 
cumpre que a explicação mesma se coloque no terreno da 'práxis' revolucionária. 



Veremos mais adiante que a realidade pode ser mudada de modo revolucionário só 
porque e só na medida em que nós mesmos produzimos a realidade, e na medida em que 
saibamos que a realidade é produzida por nós. A diferença entre a realidade natural e a 
realidade humano-social está em que o homem pode mudar e transformar a natureza; 
enquanto pode mudar de modo revolucionário a realidade humano-social porque ele 
próprio é o produtor desta última realidade (1976, p. 18). 

  

 Sendo a palavra verdadeira a união entre ação e reflexão, ou práxis, de onde advém a 

matriz inautêntica da palavra, a qual impede o diálogo desvelador e transformador da realidade 

pelos homens? Sobre isso, Freire reporta-se tal como segue:  

 

A palavra inautêntica, por outro lado, com que não se pode transformar a realidade, 
resulta da dicotomia que se estabelece entre seus elementos constitutivos. Assim é que, 
esgotada a palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, automaticamente, a reflexão 
também, se transforma em palavreria, verbalismo, blá-blá-blá. Por tudo isto, alienada e 
alienante. É uma palavra oca, da qual não se pode esperar a denuncia do mundo, pois 
que não há denúncia verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem 
ação. Se, pelo contrário, se enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrifício da reflexão, 
a palavra se converte em ativismo. Este, que é ação pela ação, ao minimizar a reflexão, 
nega também a práxis verdadeira e impossibilita o diálogo (2011, p. 108, grifo do 
autor). 

 

 É interessante observar, ainda, a relação que Freire estabelece entre a pronúncia do 

mundo, em suas possíveis perspectivas autênticas e inautênticas, e a constituição do pensamento-

linguagem entre os sujeitos na relação dialética entre objetividade e (inter)subjetividade. Assim, 

para este autor a palavra inautêntica pode ser compreendida como “mero vocábulo”, ou seja, é a 

palavra considerada apenas enquanto á forma, independentemente da significação que nela se 

encerra. Nesse sentido, e utilizando-se da concepção de signo linguístico, para Freire a palavra 

inautêntica é tão somente um significante esvaziado de significado, ou seja, ao ser “[...] mais som 

do que significação”, torna-se uma “palavra oca”. (2011, p. 80).  

 A “palavra oca” ou “palavra-som” (2010a, p. 16) não faz referência a uma ação do sujeito 

sobre um objeto do mundo, está desvinculado da sua realidade existencial. Logo, “[...] esvaziada 

da dimensão concreta que devia ter [...]”, torna-se incapaz de realizar a ação simbólica 

característica da linguagem humana de unir algo que está “presente” para os sujeitos e o “não 

presente”. Se levarmos em conta, por um lado, e acompanhando o raciocínio de Abbagnano de 

“[...] que a possibilidade de uso dos [signos] ou semiose é a característica fundamental do 

comportamento humano, porque permite a utilização do passado (o que 'já não está presente') 

para a previsão e o planejamento do futuro (o que ' ainda não está presente')” (2007, p. 1062, 



grifo do autor), e, de outro, que o uso de signos enquanto linguagem está dialeticamente 

associado ao processo de constituição do pensamento (FREIRE, 2010a, p. 59), temos como 

conclusão que somente no diálogo, enquanto pronúncia da palavra verdadeira – palavração – 

torna-se possível aos sujeitos em interlocução fazerem-se “seres da práxis”. 

 Isso quer dizer que é no diálogo que os homens tornam-se verdadeiramente “humanos, ou 

seja, humanizam-se, constituem seu “pensamento-linguagem referido à realidade”, enquanto 

união dialética da (inter)subjetividade e objetividade que permite aos sujeitos o uso da razão 

simbólica para compreender e transformar o mundo. Deste modo, pode-se afirmar com Freire 

que somente a práxis dialógica instaura um “pensar verdadeiro” entre os sujeitos, capaz de captar 

a realidade na sua dinamicidade constituinte, enquanto processo dialético em permanente devir, 

movimentada pela incessante luta dos contrários. (2011, p. 114-115). Ainda, tem-se que em 

qualquer situação onde ocorram relações sociais em que homens encontram-se alienados em seu 

pensamento-linguagem, pelo fato deste não estar referido a ações no mundo efetivadas pelos 

próprios sujeitos, instaura-se um processo de objetificação do ser, que nada mais é do que um 

fenômeno superestrutural de uma situação concreta de opressão.  

 Em tais constatações reside uma consequência política de extrema importância para o 

conceito de diálogo enquanto “relação comunicativa qualificada”: a de que o diálogo não pode 

florescer em uma relação desigual de poder e de dominação entre os sujeitos. Logo, não haverá 

comunicação em seu sentido pleno entre sujeitos que não são “iguais entre si”, no que se refere à 

possibilidade de “dizerem a sua palavra” para o desvelamento e transformação do mundo, para 

que, humanizando-o, possam humanizar-se em comunhão. Freire sintetiza tal ideia na seguinte 

passagem da “Pedagogia do Oprimido”: 

 

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, 
dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. 
Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para 
os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra dos demais (2011, p. 109, 
grifo do autor).  

 

 É possível afirmar que em tal reflexão reside um elemento central de conexão entre a 

dimensão epistemológica e política do diálogo. Nesse sentido, Freire é enfático ao pontuar que a 

palavra verdadeira não pode ser produto de apenas um sujeito em sua relação teórica e prática 

com o objeto de conhecimento. O diálogo freireano coloca como inválida a teoria do 



conhecimento que analisa a relação epistemológica a partir do binômio sujeito-objeto, visto que 

o conhecimento, por ser produto do pensamento-linguagem dos seres humanos, é um processo 

sociocultural desde a sua origem, e isso quer dizer que é algo que nasce da ação teórico-prático 

intersubjetiva entre duas ou mais pessoas, a qual está dialeticamente referida à realidade 

(objetividade). A partir de Nicol, o qual em sua análise da relação dialógica frisa que a “[...] 

primeira coisa que revelam as palavras é o fato de que toda realidade é compartilhada. O 

conhecimento é uma co-operação” (1965, p. 67-68, tradução nossa), Freire irá pontuar que a 

palavra não engendrada pela participação conjunta de dois sujeitos na significação do mundo, 

além de impedir um verdadeiro processo de conhecimento, exprime uma situação de opressão 

marcada pelas relações verticais de poder entre as pessoas.  

 Nesses termos, como bem pontua Freire, não ocorre a conquista do mundo pelos homens 

em comunhão dialógica para “serem mais”, mas sim a conquista do homem pelo homem. (2011, 

p. 110). Ocorre a conquista dos homens pela doação dos opressores aos oprimidos de uma 

palavra falsa, alienada e alienante. Conquista, por sua vez, operada por um “falso ser para si” 

(opressor) no processo de objetificação de um sujeito que apenas recebe passivamente a 

pronúncia do mundo de outrem (oprimido), tornando-se um “ser para outro”. (FREIRE, 1977, p. 

43). Para Freire, na vivência de uma situação concreta de opressão, não tão somente os 

oprimidos são prejudicados em sua “humanidade”, por estarem negados do direito de “dizerem a 

sua palavra” e tornarem-se “seres para si”. Na verdade, também os opressores encontram-se 

“desumanizados”, visto que na experiência histórica necrófila de subjulgar os demais sujeitos, 

acabam por “matar” em si um conjunto de  características essenciais ao ser humano: o amor ao 

próximo, a generosidade verdadeira, a solidariedade para com os outros sujeitos, bem como para 

com a natureza, etc.  

 Como bem explica Freire, os opressores acabam por colocar a dimensão do “ter” – a 

busca egoísta pelo acúmulo de riquezas, pelo lucro progressivamente crescente, pela posse dos 

sujeitos e de todos os objetos que os circundam –, em paridade com a dimensão do “ser”. Ou 

seja, para eles, é impossível “ser” sem “ter”, porém, enquanto classe opressora que “tem” as 

custas do “não ter” das demais pessoas (não ter a oportunidade do atividade livre, criativa e 

criadora, não ter a oportunidade de atuar como “ser para si”, não ter condições materiais de 

sobrevivência digna, etc.). (FREIRE, 2011, p. 61-65).     



 Ainda nesse contexto, é possível aprofundar a reflexão sobre a tese freireana de que o 

diálogo não pode florescer em situações onde ocorram relações desiguais de poder entre dois os 

mais sujeitos, dentro de uma dada sociedade. Para isso, e partindo de Bobbio, Matteuci e 

Pasquino (1998, p. 955-956), faz-se necessário inicialmente refletir sobre o conceito de poder, 

bem como quais seriam as suas formas de manifestação nas formações sociais. Assim, por poder 

entendem-se a posse de 

 

[...] meios adequados à obtenção de qualquer vantagem' (Hobbes), ou, analogamente, 
como 'conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados' (Russel). Sendo 
um destes meios, além do domínio da natureza, o domínio sobre os outros homens, o 
poder é definido por vezes como uma relação entre dois sujeitos, dos quais um impõe ao 
outro a própria vontade e lhe determina, malgrado seu, o comportamento (Ibidem, p. 
954).  

 

 Assim, na concepção dos autores supracitados, o que define o poder, além de ser uma 

relação entre o sujeito e natureza ou, ainda, entre sujeitos, em que um lança mão de um conjunto 

de meios para, impondo condições ao outro polo da relação, alcançar determinados fins, é a 

questão da posse exclusiva (de uma pessoa ou grupo de sujeitos) de tais meios na consecução dos 

objetivos. A partir disso, pode-se afirmar que nas relações entre os seres humano existiriam três 

formas predominantes de poder, tal como apregoa a tipologia moderna das reflexões acerca desta 

temática. Logo, e para delimitar quais seriam estas formas de poder, faz-se necessário verificar 

quais são os meios centrais utilizados em um dada sociedade para que o sujeito ou grupo de 

sujeitos ativos na relação determine(m) o comportamento das demais pessoas. Partindo disso, 

encontra-se o poder econômico, ideológico e político.  

 No primeiro destes, temos o poder que “[...] se vale da posse de certos bens, necessário 

ou considerados como tais, […], para induzir aqueles que não os possuem a manter um certo 

comportamento”. (Ibidem, p. 955). Nas sociedade capitalistas contemporâneas, poder-se-ia 

afirmar que a propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, além de outros efeitos, 

induz a grande massa de trabalhadores a venderem a sua força de trabalho como condição para a 

sua subsistência (visto que não possuem os próprios meios de produção). O poder ideológico, por 

sua vez, toma como base a posse de determinados mecanismos sociais capazes de influenciar as 

demais pessoas, por meio da persuasão que as ideias formuladas e transmitidas podem exercer 

sobre a conduta da população. Um exemplo nesse contexto é a influência desempenhada pelos 

meios de comunicação de massa na sociedade contemporânea, que através de seus “produtos” 



culturais também estendem ao grande público concepções, valores e visões de mundo atreladas 

as necessidades de manutenção da sociedade capitalista. Por fim, tem-se o poder político, o qual 

“[...] se baseia na posse dos instrumentos mediante os quais se exerce a força física (as armas de 

toda a espécie e potência): é o poder coator no sentido estrito da palavra”. (Ibidem, p. 955).  

 Todos estes poderes, conjugados entre si, desde a constituição das primeiras formações 

sociais possuíram como função primordial manter a coesão do grupo, e isso quer dizer evitar 

com que o mesmo se desagregue em suas características elementares, as quais servem a 

determinada fração desta sociedade (notadamente, a classe dominante, que impõe o poder 

econômico, ideológico e político à classe dominada). Assim, e seguindo a análise marxiana da 

(r)evolução nas sociedades humanas, todas essas formas de poder mantêm uma sociedade de 

desiguais, dividida em classes sociais antagônicas onde, como fator primordial de dominação, 

porém não exclusivo, se encontra o poder econômico (constituidor da infraestrutura da formação 

social).  

 Aqui tem-se, portanto, uma sociedade onde relações desiguais de poder econômico 

fundam a divisão dos sujeitos entre ricos e pobres, opressores e oprimidos, ou, ainda, na 

sociedade capitalista, burgueses e proletários. Tomando como base tal divisão, o poder político 

se institucionaliza à nível superestrutural no sistema jurídico-político – a diferença está, agora, 

entre os “fracos” e os “fortes”; já o poder ideológico, toma corpo no sistema de nomenclatura 

homônima, e divide a sociedade entre os que sabem e os que não sabem, ou os que criam ideias e 

visões de mundo e as comunicam, e os que recebem passivamente as mesmas. Tal nível 

superestrutural, antes de ser mero reflexo da base econômica da sociedade, funciona, portanto, 

como elemento de reprodução, na consciência das pessoas, das condições para a manutenção das 

relações de produção características de tal sociedade. (MARX, 1974, p. 135-136; ENGELS, 

2011; ALTHUSSER, 1999). 

 Logo, tomando o diálogo freireano na sua concepção “política” enquanto relação 

recíproca, horizontal e de igualdade entre os sujeitos comunicantes, tem-se que não pode haver 

comunicação verdadeira na dominação ou imposição de um sujeito sobre outro. Não há, 

portanto, diálogo quando somente um fala e outro escuta pacientemente as palavras do outro: ou 

seja, o diálogo não floresce onde existam relações de poder caracterizando a dominação de um 

sujeito sobre o outro – seja ela econômica, política e/ou ideológica. Compreende-se, portanto, 

porque Freire coloca a impossibilidade de diálogo entre antagonistas na sociedade capitalista, ou 



seja, opressores e oprimidos. Ambos partem de uma visão de mundo diferente, e buscam 

objetivos igualmente distintos: os primeiros, a manutenção da opressão; os segundos, a sua 

completa eliminação.  

 Portanto, ao pontuar que o diálogo não se estabelece nas situações de relações desiguais 

de poder, bem como ao colocar a comunicação de nível dialógico como instrumento de uma 

transformação radical das estruturas concretas da sociedade opressora, Freire nada mais realiza 

do que explicitar um objetivo altamente revolucionário na sua análise crítico-libertadora. E esse 

configura-se como a eliminação, justamente, das relações entre os sujeitos em que um dos polos 

domina o outro pela posse exclusiva dos meios de produção da existência humana, dos meios de 

difusão das ideias e, por fim, dos meios de coagir fisicamente os demais, visando manter a 

coesão da ordem social opressora. 

 Por fim, seria possível nesse momento completar a formulação do conceito de diálogo em 

Freire, adicionando à perspectiva epistemológica uma dimensão política. Primeiramente, poder-

se-ia pontuar o que Freire não classifica como diálogo, quando relata que tal processo 

comunicativo “[...] não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem 

tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutante”. (2011, p. 

109). Ainda, o diálogo não caracteriza-se pela “[...] discussão guerreira, polêmica, entre sujeitos 

que não aspiram a comprometer-se com a pronúncia do mundo, nem de buscar a verdade, mas a 

impor a sua”. (Ibidem, 109, grifo do autor). Ou seja, para Freire o diálogo envolve sempre 

(re)criação constante da realidade entre os sujeitos, tanto a nível representativo-simbólico como 

prático, bem como envolve uma atitude comprometida com a mudança das situações onde 

pessoas sofrem a privação da pronúncia da palavra verdadeira. Logo, não pode ser pautado pela 

busca da polêmica, do confronto de ideias tão somente pelo ato de discutir, mesmo se fazendo a 

ressalva de que a profusão de visões de mundo diferenciadas faça parte da busca humana na 

orientação em suas ações no mundo.  

 Ao contrário, no diálogo, tomando como base filosófica a multiplicidade de riquezas 

culturais das diversas comunidades humanas, os sujeitos devem levar em consideração a 

expressão do outro e a sua intenção em transformar o mundo em coparticipação como um 

convite a um processo de humanização a ser estabelecido entre todos os envolvidos. Tal processo 

quase sempre é pautado por uma linha tênue entre consenso e dissenso, o qual, mesmo assim, 

deve ter sempre por princípio a eliminação da dominação, manipulação, conquista e imposição 



da “leitura e escrita no mundo” de um sujeito sobre o outro.  Como bem se refere Freire, o 

humanismo verdadeiro, que se faz também pelo diálogo e pela pronúncia da palavra verdadeira, 

não pode aceitar a dominação e a manipulação “[...] em nome de coisa alguma, na medida em 

que ele se encontra a serviço do homem concreto”, ou seja, da sua libertação. (1977, p. 43). 

 Ter-se-ia, assim, acrescida a ideia epistemológica de diálogo enquanto encontro entre 

dois ou mais sujeitos que formulam entre si uma rede de significados e sentidos visando 

apreender suas ações sobre o objeto mediatizador do processo comunicativo, a dimensão de que 

o “[...] diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 'pronunciam', 

isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam, para a humanização de todos”. (Ibidem, 

p. 43). Tal faceta do diálogo, por sua vez, é composta de características fundamentais bem 

especificadas, as quais derivam tanto das influências dos filósofos do diálogo (tais como Buber e 

Jaspers) como do marxismo em Freire. Assim, os fundamentos da dimensão política do diálogo 

são o pensar correto – apreensão da dialética entre ação-reflexão, visado a transformação das 

estruturas opressoras –, o amor – aos homens/mulheres e ao mundo, aos que estão 

“objetificados” –, a humildade – visto ser impossível a transformação do mundo pelos sujeitos se 

um dos polos, em posição arrogante, toma a pronúncia da palavra somente para si –, a fé nos 

homens e a confiança – sendo ambas nada mais do que a convicção na vocação dos homens em 

ser mais, a qual cria um clima propício para relações horizontais entre os sujeitos –, e, por fim, a 

esperança – movimento de busca eterna dos homens que, sabendo-se inconclusos, movimentam-

se em comunhão por atos de desvelamento e transformação da realidade. (FREIRE, 2011, p. 110-

115).  

 Em síntese, somente nesses termos, na união da dimensão epistemológica e política, 

assentada, por sua vez, em princípios antropológicos claramente estabelecidos, torna-se o diálogo 

freireano uma proposta original de modelo teórico-prático comunicativo capaz de configurar-se 

em um instrumento revolucionário no processo de humanização dos homens. Na dimensão 

política do diálogo em Freire, derivada da noção do ser humano enquanto "ser da práxis", capaz 

de apreender e transformar objetos de conhecimento da realidade em coparticipação com demais 

sujeitos, o objetivo central focado é o da superar a desumanização recorrente nas sociedades de 

classe. Assim, tal releitura deste conceito acaba por tornar-se uma contribuição original de Freire 

a filosofia do diálogo, agregando uma perspectiva social ampla em conjunto com a noção 

epistemológica. (LIMA; CHRISTIANS, 2004). Como bem ressalta Lima, 



 

[…] o que torna a contribuição de Paulo Freire singular e original é exatamente ele ter 
ido à raiz conceitual da noção de comunicação e nela incluído a dimensão política da 
igualdade, de ausência de relação desigual de poder e de dominação. […] Ao limitar a 
comunicação a uma relação de Sujeitos, necessariamente iguais, toda 'relação de poder' 
fica excluída (2004, p. 67). 

 

 Esta radicalidade do pensamento dialógico freireano é alimentada, por sua vez, por 

objetivos altamente revolucionários: a restauração da humanidade perdida entre os polos opostos 

e antagônicos das sociedades de classe: oprimidos e opressores. Tais objetivos nada mais 

expressam do que a tentativa de colocar a humanidade em encontro consigo mesma, por meio do 

desenvolvimento de “[...] um ponto de vista universal, espontaneamente comum a todos os 

homens”, o qual foi impossibilitado com o surgimento da divisão social do trabalho e da 

propriedade privada. (KONDER, 1999, p. 54, grifos do autor). Tal ponto de vista em comum, 

não sendo a eliminação da diversidade dos homens na sua relação com a natureza e entre si, 

possui ao mesmo tempo uma premissa universal básica, insubstituível: a de ser construído 

através de um processo de libertação constante dos homens em comunhão. Primeiramente, 

transformando a realidade opressora, para que as condições concretas da busca pelo “ser mais” 

seja uma constante a todos os homens. Posteriormente, reformulando e humanizando 

permanentemente a nova realidade social criada, ao passo em que novas demandas surjam, 

agora, porém, consideradas sob um perspectiva civilizatória global, planetária. Tem-se, portanto, 

uma condição pela qual se lutou, ao mesmo tempo em que, para mantê-la, exige-se uma busca 

constante para transformá-la: chega-se, pois, no momento de concretização da utopia de uma 

nova formação social humana – sem classes sociais, sem exploradores nem explorados. 

 

 Concluída a revisão crítica das ideias freireanas acerca da comunicação, por meio da 

explicitação do seu conceito de diálogo, nas dimensões antropológicas, epistemológicas e 

políticas, torna-se possível afirmar que o mesmo constitui um “Modelo Teórico de Comunicação 

Dialógica”. Tal modelo, ao contrário das Teorias de Comunicação de Massa, enfatiza a 

centralidade da comunicação enquanto processo bidirecional, coparticipado, em que os diversos 

sujeitos envolvidos na relação dialógica (re)criam constantemente uma rede de significados e 

sentidos capaz de apreender suas ações sobre o objeto de conhecimento. Ainda, pontua a 



comunicação como elemento antropológico central de constituição do ser humano, sendo, 

portanto, uma “exigência existencial”. (FREIRE, 2011, p. 109).  

 Logo, não pode ocorrer em um contexto onde sucedem-se relações desiguais de poder 

entre os sujeitos, as quais impeçam qualquer um dos interlocutores de pronunciarem a sua 

palavra. Sendo tal pronúncia não tão somente um desvelamento simbólico do mundo, mas, 

também, um ato dialético de transformação da realidade, tem-se que o diálogo constitui um 

elemento central dos processos de humanização dos sujeitos em comunhão. Em síntese, o 

"Modelo Teórico" passível de ser destilado das reflexões de Freire permite compreender os 

aspectos de como e em que contexto (condições histórico-culturais) se operam as trocas de 

mensagens entre os sujeitos interlocutores em uma relação comunicativa dialogicamente 

qualificada. 

 A partir da revisão teórica realizada até então, e que compreendeu a investigação da TV 

Digital em seus aspectos tecnológicos, socioculturais e comunicacionais, propõe-se no próximo 

subitem desse estudo realizar uma síntese da evolução da TV Analógica até o surgimento, na 

“Era dos Computadores”, de um artefato televisivo digital-interativo. A partir da comparação 

destas duas tecnologias categorizadas pelos aspectos estudados, torna-se possível estabelecer a 

hipótese de que a TV Digital é um meio de comunicação híbrido. Isso quer dizer que esta 

tecnologia emerge de uma complexa inter-relação de características herdadas tanto do seu 

passado, enquanto meio de comunicação de massa (TV Analógica), quanto das suas 

potencialidades criadas principalmente pela digitalização do sinal televisivo e da interatividade 

enquanto paradigma comunicativo. Nesse contexto, será possível verificar que as potencialidades 

comunicacionais da TV Digital emergem da imbricação possível do conceito freireano de 

diálogo com a ideia de interatividade nascida na "Era" dos Computadores. O que, de fato, 

autoriza aferir a comunicação dialógica de Freire o status de "Modelo Teórico" pelo qual torna-

se possível compreender os processos comunicativos que emergem do contexto sociocultural e 

tecnológico contemporâneo. 
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3. A caminho de uma síntese: comunicação, mass media e TV Digital 
 

Vitor Malaggi 

 

 Após a realização dos estudos acerca da TV Digital em um conjunto variados de 

aspectos, tais sejam, os socioculturais, comunicacionais, tecnológicos e de linguagem, pretende-

se nesse subitem dar encaminhamento a uma síntese temporária acerca de uma diferenciação 

deste novo meio de comunicação que emerge na “Era” dos Computadores, em comparação com 

a sua antecessora, a TV Analógica, “nativa” da “Era” da Comunicação de Massa. 

Especificamente, pretende-se focar nesse subitem a compreensão comunicativa das diferenças 

entre ambos os artefatos citados, tendo como elemento conceitual de base a concepção de Paulo 

Freire sobre a comunicação dialógica. Ainda, e tendo em vista a introdução das considerações 



educacionais sobre a TV Digital, buscar-se-á demonstrar que, de todos os aspectos trabalhados 

sobre este artefato comunicacional, ocorre a emergência de um conceito intimamente imbricado 

à ideia da convergência entre a televisão e as Tecnologias Digitais de Rede (TDRs). Assim, será 

sustentado que o conceito de interatividade configura-se como elemento central para a 

compreensão das novas possibilidades comunicativas (e educativas) da TV Digital.  

 Tem-se, nesses termos, que a interatividade revela-se como ponto de convergência entre a 

compreensão freireana de diálogo – cunhada a partir da década de 60, e base epistemológica e 

política para o entendimento da possibilidade de processos verdadeiramente comunicativos, e 

não extensivos, na TV Digital –, e a emergência de novas formas de comunicação no interior da 

cibercultura, tendo como ambiente mediador o ciberespaço e as diversas TDRs que nele se 

abrigam. Logo, será sustentada a hipótese de que, na “Era” dos Computadores, e com o 

surgimento da Internet e das TDRs a ela ligadas, a ideia de interatividade representa a 

atualização conceitual e aplicação prática no ramo da tecnologia das concepções e entendimentos 

do que significa a comunicação humana em seu sentido originário de comunhão e coparticipação 

no ato de conhecer e transformar o mundo, tal como a entendia Paulo Freire. 

 Por fim, será defendida a tese de que a TV Digital, sendo herdeira da TV Analógica em 

diversos aspectos e, ainda, portadora de características emergentes e ligadas a “Era” dos 

Computadores, não apresenta-se como artefato comunicacional que efetua um ruptura total com 

a ideia de televisão que foi desenvolvida desde a sua criação, na década de 20. Nesse sentido, 

será desvelada a compreensão de que a TV Digital é um novo meio de comunicação, híbrido por 

essência, e que, de fato, ao menos no modelo brasileiro de transmissão digital, está ainda em fase 

de formatação da sua especificidade enquanto artefato mediador de processos comunicativos que 

tomam lugar na “Era” dos Computadores. Logo, entende-se que a TV Digital de forma alguma é 

uma justaposição de tecnologias em um novo artefato tecnológico comunicacional. Sendo assim, 

não é uma “TV + Internet”, muito menos e tão somente “colocar a Internet dentro da Televisão”, 

ou vice e versa. De fato, ela é algo diferente do que o expressado em tais colocações e, em 

decorrência disso, as ainda recentes pesquisas sobre a TV Digital e a apropriação de suas 

possibilidades comunicativas nas mais diversas áreas da atuação humana possuem um vasto 

lastro teórico e prático para a sua evolução, maturação e efetiva aplicabilidade. 

 Inicialmente, é possível relatar que, apesar de ser mantida a ideia básica da estrutura de 

como se efetiva a troca de mensagens audiovisuais entre emissores e receptores – transmissão e 



recepção de sinais televisivos por meio de ondas eletromagnéticas, na sua configuração terrestre 

–, a TV Digital  em seus aspectos tecnológicos apresenta uma gama extensa de modificações que 

permitem novas possibilidades comunicativas, o que de fato a torna um artefato técnico-

comunicativo essencialmente diferente da TV Analógica72. A digitalização do sinal televisivo, 

além de permitir ganhos imediatos no que se refere à qualidade da transmissão e, assim, dos 

recursos de áudio e de vídeo nela embutidos, permite uma otimização do espectro de frequências 

eletromagnéticas, o que, em última análise, autoriza a transmissão de uma maior quantidade de 

dados em um menor espaço dentro deste espectro.  

 Para tanto, operam como fatores tecnológicos essenciais da evolução da TV Digital as 

formas de compreensão, multiplexação e modulação dos dados que compõem o sinal televisivo.  

Como benefícios da otimização do espectro de frequências, tem-se a possibilidade da 

multiprogramação, ou seja, a transmissão em um mesmo canal de dois ou mais programas 

televisivos potencialmente diferentes entre si, respeitando, para isso, a relação entre a taxa 

máxima de transmissão suportada no modelo digital (20 Mbps) e o tamanho (e, logo, a 

qualidade) dos dados que compõem os programas a serem irradiados. Ainda nesse contexto, 

alguns sistemas de televisão digital possuem a questão da portabilidade como vantagem 

adicional advinda da digitalização dos sinais televisivos, sendo assim possível a recepção móvel 

destes sinais com qualidade dos elementos de áudio, vídeo e dados. 

 Porém, os fatores tecnológicos que permitem uma maior diferenciação entre a TV Digital 

e a TV Analógica, apresentando para isso possibilidades comunicativas inteiramente novas da 

primeira com relação a segunda, referem-se à operacionalização da camada de Middleware e do 

Canal de Interatividade no modelo televisivo digital, especificamente na versão brasileira 

(SBTVD-T – Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre). Ambas estas camadas permitem 

quando conjugadas, dentre outras funcionalidades, formas de comunicação bidirecional entre 

emissores e receptores, tendo como lócus desses processos as denominadas Aplicações 

Interativas. Tais aplicações podem ser encaradas como softwares distribuídos em conjunto com o 

áudio e o vídeo “tradicionais” dos programas televisivos, tendo como finalidade maior permitir 

aos receptores possibilidades diversas de interação com os conteúdos audiovisuais, que vão 

desde a simples escolha por uma ação sobre a mensagem, dentro de um universo delimitado de 

                                                             
72

  Para uma discussão mais completa acerca dos aspectos tecnológicos da TV Digital, ver o subitem 2.2 do presente 
trabalho. 



opções pré-definidas pelo emissores, passando pela possibilidade de construção coletiva do fluxo 

de mensagens que compõem um dado programa televisivo.  

 Para isso, as Aplicações Interativas necessitam fazer uso de uma camada de software 

existente dentro do sistema televisivo digital, que “compreenda e traduza” as ações do usuário 

realizadas por meio dos mais diversos tipos de aparelhos receptores (aqui compreendidos como a 

união entre o aparelho televisivo com a Unidade Receptora Decodificadora, comumente 

conhecida como Set-top Box). No modelo televisivo digital brasileiro terrestre (SBTVD-T), a 

camada de middleware é conhecida como Ginga, a qual permite tanto a recepção e interação dos 

usuários com as Aplicações Interativas, quanto o desenvolvimento destas por profissionais 

ligados à área de software, design de interfaces, entre outras. Para tanto, o Ginga é composto por 

dois subsistemas, vinculados à linguagens de programação específicas: o Ginga-NCL, 

desenvolvido pelo Laboratório Telemídia da PUC-Rio, e que utiliza as linguagens declarativas 

NCL e imperativa Lua; e o Ginga-J, desenvolvido pelo LAViD da UFPB, e que utiliza a 

linguagem orientada a objetos Java.  

 Uma questão importante nesse contexto é que as aplicações desenvolvidas e interpretadas 

pelo middleware Ginga, em um primeiro nível ou grau de troca de informações entre emissor e 

receptor, podem permitir aos usuários da TV Digital somente formas de comunicação “local” 

com a mensagem televisiva. Isso quer dizer que, ao serem transmitidas por radiofrequência e, 

posteriormente, recebidas no aparelho televisor conjugado com o Set-top Box, as Aplicações 

Interativas autorizam determinadas possibilidades de interação com a mensagem que não requer 

um envio de informação no sentido receptor-emissor, ou seja, um feedback do telespectador à 

emissora de televisão utilizando tecnologias já contidas no sistema televisivo. Logo, pode-se 

ressaltar que nenhuma infraestrutura técnica adicional se faz necessária nesse contexto, visto que 

o processo comunicativo, por mais que permita um nível inicial de intervenção do telespectador 

na mensagem, acaba por residir de forma localizada e, assim, “engessa-se” tão logo a recepção 

do programa televisivo se efetive. A esse nível de interatividade, na qual não se faz necessário 

uma infraestrutura adicional para a comunicação receptor-emissor, e em que a intervenção do 

usuário na mensagem é possibilitada a partir de um conjunto de opções “pré-programadas” pelo 

emissor, é dado o nome de “interatividade local”, tal como postulado pelo CPqD. (2004, p. 88).  

 Porém, no âmbito do SBTVD-T, outros níveis de interatividade podem ser 

disponibilizados, sendo que, para esse contexto, uma nova “camada” ou “subsistema” deve se 



fazer presente no conjunto maior do sistema de televisão digital: o Canal de Interatividade. E por 

meio desse canal, uma infraestrutura tecnológica comunicacional inserida no sistema de televisão 

digital que permite a troca de mensagens de forma bidirecional, ou seja, no sentido emissor-

receptor e receptor-emissor, viabiliza-se a disponibilização de novos níveis de interatividade 

entre os sujeitos envolvidos no processo comunicativo. Com isso, surgem paralelamente novas 

possibilidades de apropriação da comunicação interativa para a potencialização e/ou (re)criação 

de serviços, programas e gêneros ligados à televisão. 

 A presença do Canal de Interatividade provê na concepção do CPqD (2004, p. 88) duas 

possibilidades adicionais de comunicação bidirecional, tendo como consequência uma maior 

participação e intervenção do telespectador na formulação e (re)criação das mensagens 

vinculadas aos mais diversos programas televisivos. Assim, ter-se-ia como nível intermediário 

uma interatividade intermitente, a qual possibilita “[...] uma comunicação assíncrona do usuário 

com aplicativos residentes no ambiente do provedor do serviço. Essa interatividade permite, 

inclusive, a comunicação com outros usuários”. (Ibidem, p. 88). Por fim, e complementando as 

possibilidades abertas com o nível anterior, tem-se na TV Digital a interatividade permanente, 

capaz de proporcionar uma “[...]  comunicação síncrona do usuário com aplicativos residentes no 

ambiente do provedor do serviço ou com outros usuários. As informações geradas pelo usuário 

são enviadas, instantaneamente, ao provedor do serviço pela prestadora de serviços de 

telecomunicações [...]”. (Ibidem, p. 88). Tomando como base os estudos do CPqD (2004), 

Tavares et al. (2007, p. 36) apresentam uma tabela-resumo contendo os diferentes tipos de 

interatividade no SBTVD-T, as formas de comunicação vinculadas, bem como exemplos de 

Aplicações Interativas que utilizam-se das possibilidades de cada um dos três níveis descritos. 

 

 Quadro 9 - Características dos níveis de interatividade local, intermitente e permanente 

  
 Fonte: Tavares et al. (2007, p. 36) 



  

 Assim, em um primeiro momento torna-se possível perceber que a possibilidade da 

interatividade configura-se como o elemento tecnológico diferenciador no que se refere à 

abertura ou não de novas possibilidades comunicativas através da TV Digital. As questões de 

melhoria do qualidade do sinal, multiprogramação e portabilidade não são, nesse contexto, 

desprezadas, visto que em conjunto com a interatividade da TV Digital podem promover uma 

gama inteiramente nova de possibilidades televisivas. Por exemplo, a multiprograma em união 

com a interatividade pode ser utilizada para a criação de programas televisivos que se adaptem as 

intervenções do usuário teleinteragente, o qual poderia, além de escolher uma entre as várias 

“formas” assumidas pelo programa, contribuir com o envio de mensagens que ajudam a redefinir 

e/ou incrementar o fluxo de mensagens que compõem a transmissão televisiva. Em síntese, a TV 

Digital estaria caminhando no sentido de promoção da intervenção do usuário na criação de 

verdadeiras narrativas televisivas interativas, criadas pela coparticipação da emissora de 

televisão – que disponibiliza um “início” ou um “conjunto de opções críticas” na forma de um 

dado programa –, com o usuário teleinteragente – o qual, partindo desse “início”, estabelece 

novos processos comunicativos com a emissora e demais usuários teleinteragentes com vistas à 

redirecionar e recriar o fluxo das mensagens televisivas, por meio das Aplicações Interativas 

disponibilizadas na programação. 

 Nesse contexto, um segundo aspecto que torna a TV Digital um meio de comunicação 

potencialmente diferenciado com relação a sua antecessora, a TV Analógica, refere-se à 

hibridização que ocorre à nível de linguagem televisiva73. A linguagem audiovisual, empregada 

inicialmente no cinema (em 1927 o cinema “adquire” som, além da imagem em movimento e das 

“falas” escritas), já continha como característica principal em sua gênese televisiva a união de 

diferentes formas de expressar a mensagem no processo comunicativo entre emissor e receptor. 

Ou seja, a mensagem televisiva é composta por uma linguagem que funde diferentes formatos 

midiáticos para transmitir um conjunto de ideias, sensações e emoções, ou ainda, na 

compreensão semiótica de Eco (1998, p. 371-375), é a união complexa e objetiva de 

significantes, elaborados com base nos códigos icônicos, linguístico e sonoro (e seus 

subcódigos), com vistas a transmissão de determinados significados. Logo, na mensagem 
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televisiva tem-se a apropriação do que Silva (2004, p. 84) classifica de “linguagem complexa”, 

desvelada pela articulação de signos verbais (mensagem expressa por meio da palavra escrita ou 

falada) e não-verbais (mensagem expressa por meio de símbolos, imagens, sons, gestos, etc.), o 

que compõe, enfim, o audiovisual. 

 Pode-se afirmar que, durante toda a evolução da TV Analógica, tal linguagem manteve-se 

como base do processo de construção da mensagem televisiva, não agregando no seu âmago 

novos formatos midiáticos, bem como maneiras diferenciadas de combinar e dispor os signos – a 

mensagem nesse contexto configura-se como uma apresentação linear dos diversos significados. 

Ainda, e analisando as possíveis formas de interação entre emissor e receptores, está contida na 

estrutura da mensagem televisiva audiovisual possibilidades tão somente unidirecionais de 

transmissão dos diversos signos que lhe animam. Os telespectadores são “convidados” na 

programação da TV Analógica a receberem um determinado “fluxo” de signos verbais e não-

verbais, sendo que as ações possíveis de serem empregadas por parte do receptor são, por 

exemplo, a análise, síntese, interpretação, entre outras. Porém, essencialmente, o receptor não 

encontra-se habilitado por meio da tecnologia televisiva e da sua linguagem audiovisual a 

intervir na estrutura organizativa e nos componentes que constroem a mensagem. Esses 

elementos constitutivos são pré-fixados no momento da produção e assim se mantêm na emissão 

da mensagem, tomando como base do processo comunicativo tão somente as opções e escolhas 

do emissor. 

 Nesse contexto, pode-se afirmar que a TV Digital também opera na linguagem 

audiovisual um conjunto de transformações, mais precisamente nas possibilidades de 

organização da estrutura e dos elementos da mensagem e, consequentemente, nas formas de 

intervenção do usuário teleinteragente na sua composição. E isso se deve prioritariamente a 

inserção no contexto televisivo, por meio das Aplicações Interativas, de uma nova linguagem a 

qual, “fundindo-se” em suas características com o audiovisual, acaba por desvelar novas 

possibilidades de construção da mensagem televisiva. Essa linguagem é denominada de 

hipermídia, e tem como características básica a organização não-linear dos diversos elementos 

midiáticos que irão compor uma dada mensagem, sendo esta, portanto, uma estrutura de 

significados essencialmente hipertextual ou reticular74. Porém, a hipermídia, por “nascer” no 
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contexto da “Era” dos Computadores, tendo como “berço” o ciberespaço, carrega em sua gênese 

uma característica quiça mais essencial para a modificação dos processos comunicativos via TV 

Digital. 

 Novamente, tem-se aqui a centralidade da interatividade como elemento de 

ressignificação das práticas comunicativas, visto que é ele que autoriza (re)pensar os papéis 

clássicos de emissor e receptores definidos pelas Teorias da Comunicação de Massa, que 

forneceram a base conceitual da TV Analógica. De forma específica, a característica interativa 

da linguagem hipermídia autoriza uma quebra na unidirecionalidade do processo comunicativo 

massivo, pois potencialmente hibridiza tanto o emissor quanto o receptor na figura de novos 

sujeitos do processo comunicativo: tem-se assim emissores-receptores e receptores-emissor. 

Obviamente, não se está com isso afirmando a existência no modelo comunicativo da TV 

Digital, ao menos em seu modelo aberto, gratuito e comercial, como é o caso brasileiro, uma 

total “igualdade de condições” nas possibilidades de composição das mensagens que dão vida a 

um dado programa televisivo. Tão somente afirma-se que, em diferentes níveis, os papeis de 

“escrita” e “leitura” das mensagens televisivas, antes fixos e enrijecidos nas figuras do emissor e 

receptores, respectivamente, passam a ser em algumas situações potencialmente intercambiáveis. 

Logo, pode-se ter também por parte dos receptores processos de alteração do conteúdo e da 

forma de organização das mensagens, o que implica, em níveis superiores de interatividade, uma 

troca comunicativa no sentido receptor-emissor. 

 Nesse sentido, a não-linearidade e interatividade da linguagem hipermídia ressignifica a 

mensagem televisiva audiovisual, permitindo aos usuários teleinteragentes um maior controle no 

fluxo dos signos diversos que transitam durante o processo comunicativo via TV Digital. Por 

exemplo, em um nível inicial de interatividade do receptor com a mensagem, seria possível 

imaginar um programa televisivo em que um dado conjunto extra de “opções iniciais” de 

elementos midiáticos e suas possíveis combinações, na forma de uma Aplicação Interativa, 

fossem fornecidas aos usuários, sendo a mesma passível de ser percorrida conforme as suas 

decisões. Assim, os diferentes vídeos, textos, sons e falas da Aplicação Interativa seriam 

exibidos conforme as suas escolhas, sendo tal aplicação distribuída conjuntamente com o 

programa televisivo. Nesse programa, a aplicação permitira um tipo de interatividade local, visto 

que não seria preciso um canal de retorno para uma comunicação com o emissor, visando uma 

nova reconfiguração da mensagem pelo mesmo.  



 Já em níveis superiores de interatividade, de tipo intermitente e permanente (CPQD, 

2004), o programa televisivo até então descrito poderia envolver a capacidade do receptor 

transformar-se efetivamente em um emissor, comunicando-se não tão somente com a geradora 

inicial da mensagem (emissora de televisão), mas com outros usuário conectados a este mesmo 

programa. Por meio dessa comunicação, os usuário teleinteragentes utilizariam a infraestrutura 

do Canal de Interatividade para potencialmente modificar de forma coparticipada a mensagem 

televisiva inicial, seja em nível de conteúdo ou de organização dos seus elementos. Poderiam, 

para tanto, buscar novos recursos conectando-se a Internet, utilizando-se de suas diversas 

ferramentas de comunicação para (re)configurar os fluxos de dados do programa, a qual seria, 

nesses termos, uma criação audiovisual interativa, social e coletiva, de diversos sujeitos com 

objetivos afins (uma comunidade, um grupo de estudos, de pesquisas, etc.). Como bem ressaltam 

Soares e Barbosa, na perspectiva do Canal de Interatividade e do middleware Ginga existentes 

no SBTVD-T, o 

 

[…] canal de retorno bidirecional pode também permitir o envio de dados em banda 
larga (upload). Nesse caso, o receptor pode passar a atuar como uma pequena emissora. 
Esse nível de interatividade, chamada de interatividade plena, possibilita, entre outras 
coisas, o que vem sendo chamado de 'TV social (social TV)' ou 'TV em comunidade 
(community TV)', que se caracteriza por um grupo de usuários telespectadores de um 
mesmo programa que podem trocar dados entre si (2012, p. 23, grifo nosso). 

 

 Nesse sentido, na TV em Comunidade, segundo Soares (2009, p. 34), um grupo de 

usuário teleinteragentes “[...] cria ao vivo, sobre o conteúdo e as aplicações recebidas, novas 

aplicações (geração de novos conteúdos e informações personalizados), que são trocadas entre 

seus membros para exibição em tempo real ou sob demanda”. Em suma, torna-se possível 

afirmar a partir dessas possibilidade que a TV Digital insere-se no zeitgeist pós-moderno 

enquanto artefato tecnológico imbuído da lógica de liberação dos polos de emissão e 

reconfiguração (LEMOS, 2003), presentes nas mais diversas práticas comunicativas que 

emergem do contexto sociotécnico da cibercultura.  

 Assim, um terceiro ponto de análise da passagem da TV Analógica para a TV Digital 

refere-se ao debate acerca da inter-relação existente entre sociedade, cultura e as tecnologias 

baseadas no digital e na comunicação em rede. A TV Digital configura-se no contexto 

sociocultural contemporâneo como meio de comunicação que, ao mesmo tempo em que 

“responde” as características da cibercultura, propicia novas formas de interação entre os sujeitos 



por meio de mensagens televisivas, as quais fortalecem justamente a ideia de uma vivência pós-

moderna, pois autoriza os diversos sujeitos e grupos sociais a assumirem sua historicidade, suas 

diferenças e modos de ler e transformar o mundo. 

 É interessante nesse contexto introduzir no debate algumas reflexões efetivadas por Pretto 

(2009, p. 27-51) acerca da relação do surgimento dos mass media e, em especial, da TV 

Analógica, como artefatos tecnológicos que já traziam em sua gênese características 

fomentadoras de uma condição sociocultural pós-moderna. A partir desse conjunto de reflexões, 

será possível analisar a TV Digital como fenômeno tecno-cultural que, em grande medida, 

aprofunda e radicaliza as possibilidades e potencialidades comunicativas rumo a uma identidade 

ainda maior da televisão com o contexto sociocultural contemporâneo.  

 Nesse sentido, Pretto (2009, p. 28-29) inicia a sua analise recobrando a modernidade 

enquanto época histórica, tendo como características central o homem como centro do universo 

(antropocentrismo), enquanto sujeito que busca o novo por meio da sua própria iniciativa, 

rompendo com o passado, produzindo uma cultura humanística (ou seja, tendo como ponto de 

referência o próprio homem, e não mais Deus). Essa passagem do ponto de referência em Deus 

para as ações da própria humanidade produzem ecos nos mais diferentes setores da sociedade e 

das atividades dos seres humanos, como nas Artes, Política, Economia e Ciência. 

Essencialmente, na Filosofia formulam-se compreensões sobre o homem e a sociedade que 

acabam por configurar “sínteses homogeneizadoras”, explicações universais baseadas na crença 

da razão humana como instrumento de compreensão e manipulação da realidade, visando 

satisfazer as necessidades dos homens e permitindo-lhes adentrar na “maioridade” enquanto 

espécie. 

 Acompanhando tal concepção da relação entre humanidade e realidade (natural e 

humana), cria-se uma nova interpretação da História, possuidora agora de um sentido especial 

ligado aos homens, visto ser esta sua criação, e não mais a manifestação da vontade de Deus. 

Mais do que isso, ocorre a constituição de um referencial privilegiado e único da História, que 

permite acompanhar o movimento da humanidade rumo a um determinado ponto a ser 

perseguido: a emancipação progressiva dos homens. Existiria assim uma “História” privilegiada, 

teleologicamente animada, centrada no homem, e que deveria ser alcançada mediante o 

progressivo avanço da humanidade em direção ao ponto de referência.  



 Nesse contexto, o progresso assume a ideia de que para alcançar tal referencial faz-se 

necessário a substituição do velho pelo novo, em direção a construção de algo melhor, ou seja, a 

realização da conclusão do “processo”. Porém, sendo o objetivo maior da modernidade a 

emancipação do homem, a constituição do referencial privilegiado e único da História passa pela 

"construção" de um homem ideal e privilegiado, ou seja, a história “[...] como realização 

progressiva da humanidade autêntica”. (VATTIMO apud PRETTO, 2009, p. 31). Na concepção 

moderna de História, tal modelo seria o do homem europeu, compreendido como melhor forma 

de humanidade, e por meio do qual o curso da História se ordena de maneira mais ou menos 

eficaz, na medida em que este homem ideal se realize mais ou menos completamente na 

humanidade como um todo. 

 Porém, a partir do século XIX, tendo a Revolução Industrial como marco, inicia-se uma 

série de processos de modificação na sociedade, na sua relação com a cultura e a tecnologia, o 

que propicia as condições objetivas para o surgimento dos primeiros questionamentos acerca dos 

ideais modernos. Um fato importante nesse contexto é a revolução nos meios de transportes, com 

o aumento da velocidade de deslocamento das pessoas (revolução telêmica), acompanhada pela 

revolução nos meios de comunicação, com o aumento da velocidade de deslocamento das 

mensagens (revolução telemática). Assim, para Pretto (2009, p. 36), apoiando-se nas concepções 

de René Berger, a gênese do desenvolvimento técnico que propicia a sociedade contemporânea 

dos séculos XX e XXI uma situação de comunicação generalizada nasceu com estas duas 

revoluções tecno-culturais.  

 Para Pretto estas revoluções tiveram como consequência a criação da fotografia, da 

imprensa, da máquina a vapor, do telégrafo e, posteriormente, do rádio e da televisão, os quais 

condicionaram uma efervescência cultural, social e científica no final do século XIX até início 

do século XX, de onde surgem novas teorias e técnicas nas diversas áreas do conhecimento 

humano. (2009, p. 33). Pode-se citar como exemplo a relatividade com Einstein (1916), as 

transmissões de rádio com Marconi (1916), a linha de montagem na indústria com Ford (1913), a 

descoberta do inconsciente e dos mecanismos dos sonhos com Freud, entre outros. Tal 

efervescência, por sua vez, pode ser compreendida pelo conceito de teletropismo, que refere-se à 

circulação como figura-chave da nova civilização: circulação de pessoas, de ideias, de 

mensagens. (BERGER apud PRETTO, 2009, p. 36). Nesse contexto, de relação recíproca e 

complementar entre as revoluções telêmicas e telemáticas, instauram-se as condições para um 



novo “nomadismo”, e para a divulgação de outros pontos de vistas além do referencial único e 

privilegiado de “História” da modernidade (e do homem europeu). 

 Por fim, com tais processos consolidando-se como vetor da sociedade contemporânea, ao 

mesmo tempo em que ocorrem transformação técnicas constantes na velocidade dos meios de 

circulação de ideias e pessoas, um novo conjunto de valores passa a ser gestado, em 

contraposição aos defendidos na modernidade. Assim, Pretto (2009, p. 38) destaca que possui 

relevância fundamental nesse contexto de crise, a partir da metade do século XX, a revolução 

dos meios de comunicação de massa, tendo na televisão sua marca mais emblemática. Isso fica 

claro na ideia de que, com a emergência dos mass media e a circulação de imagens televisivas 

carregadas de sentidos e visões de mundo diversas, os seres humanos passam a conviver em um 

“[...] mundo da comunicação generalizada [...] com uma multiplicação de valores locais”. 

(VATTIMO apud PRETTO, 2009, p. 17, grifo do autor). 

 Logo, opera-se uma crise da matriz de racionalidade moderna, desvelando como 

epifenômeno um questionamento da unicidade da história, da ideia de progresso e de homem 

“privilegiados”, bem como dos metarrelatos como síntese explicativa da evolução da História e 

dos homens. Ocorre a emergência da multiplicidade de pontos de vistas, ou seja, da possibilidade 

de se contarem outras “histórias”, antes sufocadas pela falta de formas de comunicação que 

propiciassem a expansão de mensagens para além das fronteiras do “território tribal”. Por fim, 

tem-se a possibilidade do sujeito ser local e não-local ao mesmo tempo: torna-se possível 

desenraizar-se sem o medo de estar fora da História, pois não existe mais “a” História. 

(PRETTO, 2009, p. 40).  

 O sujeito pode transitar e agir, tomar a palavra para si e efetuar uma leitura e escrita do 

mundo que lhe seja original, fomentando a multiplicação de conhecimentos e valores que partam 

do concreto do seu cotidiano, ao mesmo tempo que são influenciadas por formas culturais de 

pessoas espalhadas ao redor do mundo. Visões de mundo essas, enfim, geradas em diversos 

espaços-tempos, e passíveis de serem expressadas pelos meios de comunicação eletrônicos. 

Nesse contexto de explosão ou multiplicação generalizada de sentidos e modos de compreensão, 

“[...] viver [...] significa fazer a experiência da liberdade como oscilação entre pertença e 

desenraizamento”. (VATTIMO apud PRETTO, 2009, p. 41, grifos do autor). Não se busca um 

mundo organizado, regrado, mas sim aprender a conviver com a complexidade e o caos 

emergente da nova condição cultural local e não-local da humanidade. 



 Todos estes fatores e características conjugadas conformam um novo tempo histórico 

ainda em formação, um mundo em que a relação homem-cultura-sociedade-tecnologia opera 

numa dimensão diferenciada da existente na modernidade. Porém, segundo Pretto (2009, p. 44-

51), valores da modernidade ainda resistem na constituição deste novo mundo, sendo que, nas 

comunicações, isso verifica-se por meio de uma paradoxo. Por um lado, a concentração de 

capitais (característica do sistema econômico hegemônico na modernidade – o capitalismo) 

fomentou o desenvolvimento e agrupamento de setores industriais de onde surgiram os meios de 

comunicação eletrônicos contemporâneos, como o cinema, rádio e televisão. Porém, ao mesmo 

tempo, permitiu a concentração da propriedade dos meios de comunicação e informação, fato 

que na visão de Pretto (2009, p. 44) inviabilizaria o potencial pleno de tecnologias como a 

Televisão Analógica na fomentação da multiplicidade e diversidade de visões de mundo, posto 

que ocorre a divulgação de imagens e informações pautadas por um sentido homogêneo e 

hegemônico ligados aos valores do capital.  

 E, com base no que foi exposto, afirma-se que a emergência da TV Digital, enquanto 

fruto da sociedade pós-moderna e da cibercultura, potencialmente contém um gérmen de 

transformação radical da estrutura centralizadora que conformam os processos comunicativos, 

tais como vinham acontecendo na TV Analógica. Em última análise, e conjugado com uma 

ampla democratização da propriedade sobre os meios de comunicação, a apropriação crítica e 

criativa da TV Digital pelo diversos sujeitos e grupos sociais pode representar um elemento 

fomentador de práticas sociais que busquem o desvelamento e transformação da sociedade 

injusta e opressora, de forma coparticipada e solidária. Isso passa pela consideração de que a 

maior riqueza existente na humanidade é a sua diversidade e, portanto, qualquer esquema ou 

síntese homogeneizante preconcebida, que “engessa” a história no seu caráter dinâmico, de estar 

aberta as possibilidades que a humanidade em conjunto desvelar, deve ser refutado.  

 Nesse contexto de busca por uma emancipação humana que considere a multiplicidade de 

visões de mundo e de culturas como ponto de partida, a apropriação da TV Digital enquanto 

meio de comunicação dialógico-interativo pode ser considerada como uma forma de ruptura com 

a excessiva centralidade da emissão no processo comunicativo em torno das produtoras e 

emissoras de TV, tal como existe ainda hoje no modelo analógico e comercial no Brasil. 

Portanto, tem-se novamente na análise do contexto cultural e social de onde emerge a TV Digital 

a centralidade do conceito de interatividade como fomentador de novas práticas comunicativas 



que vão ao encontro do zeitgeist da “Era” dos Computadores, as quais podem ser apropriadas 

para contribuir na busca humana por uma nova forma de relação dos sujeitos entre si e com o 

mundo.  

 Obviamente, não se está aqui sendo ingênuo a ponto de não colocar em questão os 

determinantes econômicos e culturais que também a TV Digital sofre no seio de uma sociedade 

capitalista, vertical, unidirecional e opressora por essência. Tão somente identifica-se que este 

artefato possui possibilidades as quais podem propiciar novas formas de comunicação ligadas à 

interatividade, as quais, se colocadas a serviço de todos os sujeitos da sociedade, representa uma 

ferramenta importante, porém não determinante, nos processos de liberação das multiplicidades e 

de transformação do modelo social vigente que alimenta-se da homogenização da cultura e das 

pessoas. 

 Por fim, torna-se possível nesse momento adentrar na análise do quarto ponto 

diferenciador entre TV Analógica e TV Digital, e esse verifica-se precisamente nas reflexões 

acerca das possibilidades comunicacionais que cada um desses artefatos possibilita ou 

desautoriza. Uma questão interessante nesse contexto é notar que, no que se refere aos  

pressupostos socioculturais, Pretto (2009) coloca a TV Analógica como meio de comunicação de 

massa “símbolo” de uma sociedade pós-moderna, a qual vivenciaria processos de “comunicação 

generalizada”.  

 Porém, poder-se-ia afirmar que tal autor não discute de forma mais detida o conceito de 

comunicação em si e, nesse sentido, uma questão passível de ser pontuada seria: qual 

“comunicação generalizada” a TV Analógica potencializa, através da difusão e recepção de 

imagens e sons? Uma comunicação que permite a todos os sujeitos envolvidos no processo uma 

coparticipação na produção da mensagem televisiva? Ou, por outro lado, um processo de 

extensão de mensagens de um emissor para vários receptores, de modo que esses últimos não 

comungam de possibilidades de intervenção na mensagem por meio dos artefatos técnicos que 

compõem o sistema televisivo analógico? Em última instância, poder-se-ia perguntar: os meios 

de comunicação de massa são realmente potencializadores de verdadeiros processos 

comunicativos generalizados em uma sociedade pós-moderna, tendo em vista a verticalidade 

existente entre os sujeitos envolvidos nos processo de interação que tais meios engendram? 



 Nesses termos, partindo da compreensão da comunicação enquanto diálogo, tal como nas 

reflexões epistemológicas e políticas de Freire sobre este conceito (1977; 2011; 2010)75, torna-se 

possível afirmar que a TV Analógica, devido ao caráter unidirecional, vertical e massivo dos 

processos de interação que proporciona, não configura-se como um meio de comunicação, mas 

sim como um artefato técnico mediador de comunicado às massas. Ou seja, como um meio de 

extensão ou transmissão às massas de mensagens diversas, as quais guardam no seu interior as 

características desses processos massivos unidirecionais, estes que são, por sua vez, frutos de um 

clima social e cultural marcado pela opressão e pela negação a todos os sujeitos da sociedade do 

direito de “dizerem a sua palavra” por meio desse artefato técnico76.  

 Como meio de transmissão unidirecional, a TV Analógica opera mais como uma difusora 

de informações do que uma potencializadora de processos de comunicação dialógica entre os 

diversos sujeitos envolvidos (emissor e receptores). É interessante nesse contexto, ainda, 

verificar a diferenciação acerca das possibilidades e limitações abertas pelos artefatos técnico 

                                                             
75 Faz necessário nesse contexto frisar que o conceito de comunicação dialógica de Freire não é a única 

compreensão possível dos processos comunicativos, mas que, tão somente, o mesmo constrói-se a partir das 
ideias de “coparticipação”, “comunhão” e “compartilhamento”, sendo estas importantes no contexto de análise 
comunicativa da TV Analógica com relação à TV Digital, devido a emergência nesta última de processos 
interativos entre os sujeitos que vão ao encontro do que Freire entendia como comunicação. Assim, a concepção 
freireana desse conceito passa a ser uma categoria de análise das diferenças potenciais entre a TV Analógica e a 
TV Digital no campo dos processos comunicativos, bem como possibilita, posteriormente, (re)pensar os 
processos educativos tomando como base as considerações pedagógicas crítico-libertadoras, as quais tomam por 
base a compreensão epistemológica e política da comunicação dialógica. Maiores informações sobre o conceito 
de comunicação dialógica em Freire podem ser consultadas no subitem 2.4 do presente trabalho. 

76 Deve-se frisar aqui que não advoga-se para o contexto “pós-moderno” a “solução” para os problemas 
envolvendo a opressão, a injustiça e a exploração do homem e da natureza por outros homens. De fato, a TV 
Digital surge em um contexto cultural e social marcado pela ideia de superação ou ruptura com aspectos centrais 
da modernidade, sendo um deles a produção de conhecimentos e visões de mundo por apenas alguns sujeitos 
“privilegiados”, que posteriormente difundiriam tais informações ao resto da sociedade. Porém, também é fato 
que até o presente momento o pensamento pós-moderno conseguiu tão somente fazer uma leitura crítica de 
alguns aspectos da modernidade considerados “ultrapassados” e “nocivos”, mas, ao mesmo tempo, parece ser 
inócuo ao não fornecer alternativas para o conjunto dos diversos problemas humanos envolvendo a exploração e 
opressão de diversos sujeitos, seja esta econômica ou cultural. Assim, poder-se-ia afirmar que também a TV 
Digital sofre do paradoxo encontrado por Pretto (2009, p. 44) quando do surgimento e expansão da TV 
Analógica no interior de uma sociedade capitalista: ao mesmo tempo em que permite processos comunicativos 
dialógicos e interativos em níveis superiores aos da TV Analógica, a TV Digital em tal sociedade corre também 
o risco de ser utilizada pelos interesses do capital, ficando assim as concessões para o seu uso efetivo 
concentradas nas mãos de poucos agentes. Nesse sentido, destaca-se que apropriar-se das potencialidades 
dialógicas da TV Digital para autorizar processos comunicativos interativos entre os sujeitos, visando dar-lhes a 
palavra e o direito de serem partícipes na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, passa em grande 
medida por políticas públicas que busquem promover e qualificar a apropriação dos meios pelos mais diversos 
grupos sociais. Nesse sentido, a TV Digital poderá ser uma promotora da diversidade que emana dos diversos 
contextos concretos, de onde os diversos sujeitos constroem suas visões de mundo, esperanças e dúvidas, bem 
como de onde podem inserirem-se criticamente para buscarem as mudanças sociais necessárias.  



mediadores de trocas de mensagens na sociedade contemporânea77, tal como a exposta pelo 

geógrafo Milton Santos no programa Roda Viva da TV Cultural, de 31/03/1997. Para Santos, 

apesar da presença da TV e do rádio, bem como dos avanços tecnológicos ligados à área das 

telecomunicação que propiciaram o advento da Internet à época no Brasil, o que se verificava 

majoritariamente nos diversos espaços-tempos sociais era um excesso de troca de informações, e 

não efetivamente processos de comunicação. Com bem ressalta Chiappini ao referir-se à posição 

de Milton Santos em tal programa, este pensador parece colocar comunicação e informação em 

extremos opostos, sendo que 

 

[...] ao lado da comunicação estariam aliados os propósitos de ampliação dialógica e de 
trocas simbólicas voltadas a afirmar os sujeitos e a relação deles com o mundo e com os 
outros seres. A informação, nessa perspectiva, aparece mais como o conjunto de 
referências unidirecionais que podem ser empregadas com propósitos de dominação, 
exercício do poder, usos políticos muitas vezes mistificadores (2004, p. 19). 

  

 Assim, e apesar da análise crítica de Santos estender-se à comunicação mediada pela 

Internet disponível na época, é possível afirmar no que se refere à TV Analógica que esta não 

possui os pré-requisitos técnicos necessários para propiciar a passagem da troca linear e 

unidirecional de informações em direção a abertura de espaços de diálogo entre os sujeitos. 

Logo, tal modelo de sistema televisivo vem configurando-se na sociedade opressora e injusta, 

que nega a todos os seus entes o direito de pronunciarem a sua palavra, como um epifenômeno 

das disposições socioeconômicas dominadoras ligadas à um projeto de exercício de poder por 

um grupo de sujeitos, os quais configuram-se como a elite de tal sociedade. Já a TV Digital 

imbui-se do caráter interativo das Tecnologias Digitais de Rede (TDRs), as quais surgem e 

diversificam-se a partir do “amadurecimento” de utilização do ciberespaço, na passagem deste 

enquanto “depósito” de informações estáticas passíveis de serem acessadas e intercambiadas 

(Web 1.0) para um ambiente interativo de coparticipação comunicativa dos sujeitos (Web 2.0).  

 Em síntese, na sua forma digital, a televisão autoriza um conjunto inteiramente renovado 

de efetivos processos de comunicação por meio de mensagens televisivas interativas, os quais 

potencialmente poderiam ir ao encontro do que Santos, na sua entrevista ao programa Roda Viva, 

acreditava acontecer à época majoritariamente na relação face a face dos sujeitos: o diálogo vivo 

                                                             
77 Os trechos do vídeo onde Milton Santos expõe a sua reflexão crítica acerca das diferenças entre “troca de 

informação” e “comunicação” podem ser verificados nos seguintes links: 
http://www.youtube.com/watch?v=jOwze0XLaSc e http://www.youtube.com/watch?v=wQDhIozXmqY.  



entre duas ou mais pessoas visando significar e transformar a realidade na qual estas se 

relacionam. Contudo, deve-se destacar ainda que a potencialidade da TV Digital para a abertura 

de formas de comunicação mediada, bem como para a sua apropriação pelos diferentes sujeitos 

da sociedade, depende prioritariamente das políticas públicas para o setor televisivo. Logo, se tal 

medium passar a ser apropriado tão somente para fins comerciais ligados aos interesses de um 

conjunto restrito de grupos sociais, corre-se o risco da construção de oligopólios que 

“inflacionarão” o espaço virtual público de interação via televisão com mensagens que 

expressam as necessidades do capital, o que irá gerar mais transmissão de informações do que 

comunicação propriamente dita.  

 Esse fato pode ser empiricamente verificado na atual grade de programação das grandes 

emissoras de TV aberta do Brasil, que ocupam a maioria do seu tempo com programas de 

entretenimento, muitas vezes vinculados à questões comerciais ou que ferem princípios éticos, 

em detrimento a construção de alternativas televisivas pautadas na criação e compartilhamento 

da cultura nacional e regional, bem como de fomento a uma programação voltada a educação dos 

cidadãos brasileiros, tal como delimita a Constituição Federal em seu artigo nº. 221. (BRASIL, 

1988).  

 Nesse contexto, e tendo como base as dimensões do conceito de comunicação dialógica 

em Freire, poder-se-ia afirmar de forma sintética que os mass media (entre eles a TV Analógica) 

não compartilham plenamente da visão antropológica do modelo de comunicação dialógica 

freireano, o qual vê o homem como ser de relações, histórico-cultural, que transforma o mundo 

por meio de sua atividade livre e criadora (de forma material e imaterial). Um ser, portanto, 

inconcluso e com vocação ontológica e histórica para “ser mais”, ou seja, para assumir-se 

enquanto sujeito da práxis, e não como objeto da ação e interesses de outros sujeitos. A 

comunicação dialógica é para Freire, nesse sentido, um elemento fundamental do processo de 

“humanização” do homem pela coparticipação dos sujeitos entre si e com o mundo e, nesses 

termos, o caráter intrinsecamente extensivo, vertical e homogeneizador dos mass media (e, 

consequentemente, da TV Analógica) não compartilha da visão de homem freireana. Isso porque 

estes meios de comunicados às massas não fomentam possibilidades para que cada sujeito 

assuma-se como protagonista de sua própria história, o que envolveria, no campo da 

comunicação por meio do artefato técnico televisão, a capacidade para ser não somente receptor, 

mas também emissor de mensagens portadoras de significados, sentidos e visões de mundo, 



alicerçadas sobre a concretude de que partem cada um dos sujeitos envolvidos nos processos 

comunicativos. 

 Ainda nesse contexto, tem-se que os mass media também não compartilham plenamente 

da dimensão epistemológica do modelo de comunicação dialógica freireano, que entende o 

conhecimento enquanto processo ad infinitum de apreensão coparticipada das ações dos sujeitos 

na realidade. Para Freire, o diálogo efetiva-se enquanto conceito epistemológico quando 

possibilita a compreensão de que todo conhecimento sobre a realidade é o resultado de processos 

intersubjetivos de dois ou mais sujeitos, os quais, construindo uma rede de significados e 

sentidos compartilhados sobre o objeto cognoscível, instrumentalizam-se para uma apropriação 

da razão de ser desse objeto. No terreno da comunicação mediada por artefatos tecnológicos, 

potencializar o diálogo no sentido freireano de construção de conhecimentos de forma 

coparticipada envolveria, antes de tudo, efetivar a ruptura com a distribuição unidirecional de 

informações, indo ao encontro da comunicação mediada bidirecional ou, ainda, multidirecional. 

Ainda, e essencialmente, envolveria autorizar ao agora sujeito do processo comunicativo sua 

intervenção e participação na construção da mensagem televisiva. Ambos os fatores citados não 

são possibilitados pela TV Analógica enquanto mass media e, assim, conclui-se que tal artefato 

técnico não comunga das possibilidades desveladas por um processo comunicativo embasado no 

conceito freireano de diálogo. 

 Por fim, afirmar-se que os mass media não compartilham plenamente da visão política do 

modelo de comunicação dialógica freireano, visto que fomentam majoritariamente  processos de 

extensão de informações que partem de relações de poder desiguais entre os participantes deste 

ato de transmissão vertical e unidirecional. Nesse contexto onde opera-se uma comunicação 

“castrada”, tem-se sempre como base dos fenômenos de extensão uma situação de opressão, 

onde um determinado grupos de pessoas passam a assemelhar-se mais a objetos da ação de 

outrem, por não ser a eles permitido assumirem-se enquanto sujeitos dialogicamente 

protagonistas. Ação essa, por sua vez, manipuladora, impeditiva da realização da humanidade 

nos sujeitos, que ficam circunscritos a esfera da passividade e não do diálogo, por apenas 

escutarem pacientemente as palavras proferidas pelos outros. No contexto da comunicação 

mediatiza por instrumentos tecnológicos, tais como a televisão, potencializar a dimensão política 

da comunicação dialógica no sentido freireano passaria antes de tudo pela abolição de papéis 

fixos e imutáveis do sujeito que emite mensagens e outro sujeito-objeto que recebe as 



informações vinculadas por tais mensagens. Ou seja, ter-se-ia nesse contexto a busca por uma 

máxima hibridização possível dos papéis de emissor e receptor, para que as relações de poder 

entre eles dentro do processo comunicacional sejam horizontais, no que se refere à capacidade de 

intervir e participar do processo de construção coparticipada da mensagem.  

 Outra questão muito cara a esse contexto seria a de possibilitar tanto quanto possível aos 

diferentes grupos sociais o acesso a uma infraestrutura técnica que os autorizem a 

transformarem-se em construtores e interventores no processo comunicativo mediatizado. Tal 

como visto nos aspectos tecnológicos e sociais, pode-se afirmar que a TV Digital permite aos 

usuários teleinteragentes que possuam o aparelho televisivo com Set-top box conectado ao Canal 

de Interatividade a possibilidade de elevarem-se aos status de “emissores”, mesmo que dentro da 

comodidade do seu lar, por exemplo. Ou seja, sem necessitar, a priori, um conjunto de 

equipamentos que delimite uma infraestrutura mais complexa e sofisticada, em termos 

econômicos e tecnológicos, para que possam efetivarem-se também como polo de emissão na 

construção das mensagens televisivas.  

 Porém, e indo ao encontro do conceito político da comunicação dialógica de Freire, deve-

se pontuar que tais possibilidades devem ser ainda mais potencializadas, através da participação 

crescente da sociedade civil organizada nas concessões para operações de serviços de 

comunicação televisiva. Seja por meio de associações diversas (de bairro, culturais, de classe, 

grêmios estudantis), de Organizações Não Governamentais (ONGs) ou, ainda, por meio do poder 

público (municipal, estadual ou da união), a criação de canais de Televisão Pública ou Televisão 

em Comunidade, controlados por setores populares diferenciados, permitira no Brasil uma maior 

participação democrática da população na construção dos processos comunicativos televisivos. 

Esses canais poderiam assim ser um lócus de expressão das concretudes experienciadas e das 

visões de mundo criadas por  setores sociais que, historicamente, vem sendo marginalizados e 

esquecidos enquanto compostos também por sujeitos que têm o direito de dizerem a sua palavra, 

de “pronunciarem” as suas relações no mundo e com os outros. Nesse sentido, pode-se afirmar 

com Machado que 

 

[...] a verdadeira revolução política na área da tevê pouco tem a ver com a 
incrementação dos conteúdos ou mesmo com a promessa de uma 'isenção' ou de 
qualquer espécie de assepsia ideológica apregoada pelos puristas: ela só pode ocorrer, 
pelo contrário, em nível estrutural, com a multiplicação das possibilidades de 
produção e emissão, com a viabilização da tevê como dispositivo de diálogo e com 



acesso da sociedade à antenas transmissoras78 (apud PRETTO, 1996, p. 106, grifos 
nosso). 

 

 Em síntese, a sociedade civil organizada estaria encaminhando-se nesse contexto para a 

construção de possibilidades de comunicação participativa, sendo esse um dos aspectos 

necessários na sociedade contemporânea para a gestação de um modelo político-econômico que 

contemple a emergência dos setores populares enquanto protagonistas da transformação social. 

Destaca-se que o conceito de comunicação participativa pode ser compreendido como um 

processo horizontal onde 

 

[…] todos os interlocutores exercem livremente seu direito à auto-expressão, como uma 
função social permanente e inalienável; geram e intercambiam seus próprios temas e 
mensagens; solidariamente criam conhecimento e saber, e compartilham sentimentos; 
organizam-se e adquirem poder coletivo; resolvem seus problemas comuns e 
contribuem para a transformação da estrutura social de modo que ela se torne livre, justa 
e participativa (BORDENAVE, 1993, p. 84). 

 

 Assim, pode-se afirmar que o modelo de comunicação participativa de Bordenave vai ao 

encontro das considerações políticas de Freire acerca do conceito de diálogo, visto que em tal 

modelo também se busca uma maneira dialógica e multilateral de fomentar nos processos 

coletivos mais amplos da sociedade uma apropriação dos meios para a conscientização das 

massas populares, escapando assim aos padrões homogeneizantes impostos pelos mass media 

comerciais. Entendendo a democratização dos meios de comunicação como um dos momentos 

essenciais – porém não único nem determinante – de uma transformação radical da sociedade 

opressora e injusta, uma apropriação crítica e criativa da TV Digital pelos diversos agentes e 

grupos sociais poderia configurar-se como lócus político onde os sujeitos se assumiriam 

enquanto seres da práxis, de desvelamento e transformação de suas realidades em comunhão, 

tendo como processo mediador ações comunicativas participativas via televisão.  

                                                             
78 Outra questão a ser citada na dimensão política da TV Digital é que este artefato possibilita uma maior 

democratização do sinal televisivo, visto que a codificação digital torna o espectro eletromagnético mais 
eficientemente utilizável, podendo-se assim alocar mais canais num mesmo espaço de frequência, se comparada 
a tecnologia analógica. Nesse sentido, tal avanço tecnológico deveria ser também utilizado como fator político 
para uma maior participação da sociedade nos processos de comunicação através da televisão, com a criação de 
um maior número de canais de televisão controlados diretamente por setores da sociedade civil organizada, e que 
realmente tenham um caráter educativo e de fomentação da cultura, e não tão somente de entretenimento (ao 
contrário, portanto, das atuais TVs comerciais). 



 Este novo meio de comunicação possibilitaria assim uma evolução no que se refere às 

limitações técnicas da TV Analógica, a qual acaba por não autorizar de forma plena processos 

comunicativos onde ocorram uma ruptura com relações desiguais de poder entre emissor e 

receptores. Nesse sentido, a interatividade da TV Digital possui a potencialidade de realizar o 

“sonho” pontuado por Brecht acerca da radiodifusão que emergia enquanto tecnologia 

comunicativa de sua época, a qual, para esse autor, seria o “[...] maior meio de comunicação já 

imaginado na vida pública, […] se fosse capaz de não apenas emitir, mas também de receber. 

Em outras palavras, se conseguisse que o ouvinte não apenas escutasse, mas também falasse, que 

não permanecesse ilhado, mas relacionado”. (1932, p. 1, grifo nosso). Porém, ressalta-se 

novamente, desde que a TV Digital não fique “aprisionada” nas mãos de poucas pessoas, nem 

seja utilizado como uma nova forma de realização de processos massivos de transmissão de 

informações a serviço de fins meramente comerciais e consumistas, o que, de fato, manteria os 

“potenciais” usuários teleinterativos enquanto simples receptores de mensagens estáticas e 

fechadas.   

 Por conseguinte, sendo a TV Analógica compreendida enquanto meio de comunicado ou 

transmissão/extensão de informações às massas, como poderia ser definido o conceito de meio 

de comunicação a que a TV Digital se vincula de forma potencial, tendo como base para tal 

classificação as dimensões da comunicação dialógica proposta por Freire? Nesse sentido, 

entende-se por “meio de comunicação” qualquer artefato tecnológico mediatizador de processos 

bidirecionais e participativos de envio e recepção de mensagens que, necessariamente, devem ser 

propiciados a todos os sujeitos interlocutores que participam do ato comunicativo (considerados, 

nesse contexto, como usuários teleinteragentes). Logo, tais meios devem propiciar processos 

comunicativos que permitam aos seus usuários a criação compartilhada de mensagens, sendo 

estas compreendidas enquanto uma rede de significados e sentidos dinâmica e potencialmente 

aberta a intervenção dos sujeitos participantes do diálogo que se estabelece. Em conclusão, os 

meios de comunicação, no sentido freireano dado a esse conceito, devem possuir como 

pressuposto básico a abolição de quaisquer “relações de poder” no interior do processo de envio 

e recepção de mensagens, de forma a permitir sempre aos usuários teleinteragentes a capacidade 

para atuarem enquanto sujeitos que expressam suas ações práticas e teóricas na e sobre a 

realidade e com os seus pares através desse artefato técnico mediador. 



 Por fim, também no contexto de análise da TV Digital no seu aspecto comunicacional, é 

possível verificar a influência das novas formas de comunicação surgidas na “Era” dos 

Computadores na definição das possibilidades dialógicas da televisão enquanto artefato técnico 

mediador de processos bidirecionais de envio e recepção de mensagens. Nesse contexto, pontua-

se novamente a emergência e centralidade do conceito de interatividade para a compreensão da 

TV Digital enquanto novo meio de comunicação, surgido no contexto pós-moderno da 

cibercultura. Ainda, acredita-se que tal conceito possa ser apropriado para compreender como a 

comunicação dialógica proposta por Freire é de extrema relevância e atualidade para caracterizar 

os elementos centrais dos processos comunicativos baseados na reconfiguração das mídias de 

massa a partir da convergência destas com as Tecnologias Digitais de Rede. Como bem ressalta 

Lima, em um contexto socio-histórico 

 

[…] em que as potencialidade das tecnologias interativas acenam para a quebra da 
unidirecionalidade e da centralização das comunicações, o conceito de comunicação 
dialógica, relacional e transformadora de Freire oferece uma referência normativa 
revitalizada, criativa e desafiadora para todos aqueles que acreditam na prevalência de 
um modelo social comunicativo humano e libertador  (2004, p. 67). 

 

 Com base nessa colocação, é possível vislumbrar a hipótese de que o conceito de 

comunicação dialógica de Freire possui convergências intrínsecas com a ideia de interatividade 

surgida na “Era” dos Computadores. Tal como entendida por Silva (2010), através dos  binômios 

da participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridização e potencialidade-permutabilidade, a 

interatividade pode caracterizar-se como um renovação da concepção de comunicação enquanto 

um “estar em relação qualificada (dialógica)” balizada pelos micro-conceitos “comungar”, 

“compartilhar” e “tornar comum”. A interatividade significa nesse contexto processos 

comunicativos em que ambos os sujeitos encontram-se em um zona de trocas simbólicas 

recíprocas, mediatizadas por artefatos técnicos, e com vistas à criação de uma rede ou contexto 

significativo em comum que lhes possibilitará a apreensão da realidade. De forma ainda mais 

incisiva, acredita-se ser possível afirmar que a interatividade é uma “conceitualização” que, ao 

partir de uma concepção correlata a ideia freireana de “comunicação enquanto diálogo”, tem seu 

surgimento marcado pela forte influência da invenção e disseminação dos computadores pessoais 

e do hipertexto. 



 Parece ser justamente esse o argumento de Silva (2010) ao discutir as diferenças 

conceituais entre os termos interação e interatividade. Para esse autor torna-se plausível o 

estabelecimento de uma “hipótese de pesquisa futura” que aponta para a seguinte questão: os 

teóricos e entusiastas da informática da década de 70 e 80 “criaram” a interatividade por 

entenderem que o surgimento da tecnologia hipertextual caracterizava novas formas de relação 

comunicativa entre os sujeitos “com o” e “através do” computador não contidas nas significações 

“genéricas” e “lineares” do termo interação? (Ibidem, p. 119). Para Lemos, ao se analisar as 

potencialidades comunicativas desveladas pela evolução técnica dos diversos media (rádio, TV, 

computador), tal hipótese resulta confirmada, visto que “[...] os novos media digitais vão 

proporcionar uma nova 'qualidade' de interação, ou o que chamamos hoje de 'interatividade': uma 

interação técnica de tipo 'eletrônico-digital', correspondendo à superação do paradigma 

'analógico-mecânico'”. (1998, p. 27-28). 

 Assim, a interatividade teria a sua emergência conceitual condicionada pela revolução 

informática a partir do final dos anos 70 e, em diversos aspectos, baseia-se nos “ecos teóricos” 

do clima cultural e das pesquisas sobre comunicação e  sociedade efetivadas a partir das décadas 

de 60 e 70, tais como as de Freire, Nicol, Bordenave, Martín-Babero, entre outros. De forma a 

justificar tal associação dos campos significativos dos conceitos pontuados por Silva (2010) e 

Freire (1997; 2011; 2010a), apresenta-se no Quadro 10 uma síntese das inter-relações existentes 

entre as dimensões epistemológica e políticas da comunicação dialógica e os binômios da 

interatividade, tais sejam: participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridização e 

potencialidade-permutabilidade. 

 



 

Quadro 10 - Relações entre os conceitos de interatividade e comunicação dialógica 

 Descrição do binômio da  

interatividade  

Relação com a dimensão epistemológica 

da comunicação dialógica freireana 

Relação com a dimensão política da 

comunicação dialógica freireana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação-intervenção 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para Silva (2010, p. 122-134), a interatividade 
é processo comunicativo balizado pela 

participação-intervenção, na medida em que 
somente há comunicação interativa onde a 
mensagem é uma obra permanentemente 

aberta à mudança, por meio das alterações 
significativas que tanto o emissor-escritor 

quanto o receptor-leitor a imprimem, sendo 
impossível, portanto, a passividade de um 

destes polos no processo. 

 
 
 
 
 
 
 

Freire, ao refletir acerca da relação 
epistemológica sujeito-objeto, enfatiza que o 

“[...] sujeito pensante não pode pensar sozinho; 
não pode pensar sem a co-participação de 

outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. 
[…] Esta co-participação dos sujeitos no ato de 

pensar se dá na comunicação”. (1977, p. 66, 
grifo nosso). Afirma ainda que “[...] na 

comunicação, não há sujeitos passivos. Os 
sujeitos co-intencionados ao objeto de seu 

pensar se comunicam seu conteúdo”. (Ibidem, p. 
67, grifo nosso). 

 
 

O homem somente “humaniza-se” na relação 
dialógica com o outro e com a realidade, processo por 

meio do qual pronuncia o mundo e torna-se, assim, 
sujeito. Para Freire, a pronúncia do mundo envolve 
dizer a “palavra verdadeira”, a qual é igualmente 
desvelamento teórico e atividade prática com e na 
realidade (práxis), em um processo recíproco onde 

um sujeito não pode tirar do outro o seu direito a tal 
pronúncia, o que incorreria na objetificação deste 

último. (2011, p. 59). Logo, para constituir-se 
enquanto sujeitos e alcançarem a consciência crítico-
revolucionária acerca das relações homem-mundo, 
ambos os envolvidos na ação comunicativa devem 

participar, refletir, analisar, intervir, modificar a 
realidade (natural e histórico-cultural). Freire aponta 

que “[...] é precisamente, quando – às grandes 
maiorias – se proíbe o direito de participarem 

como sujeitos da história, que elas se encontram 
dominadas e alienadas. O intento de ultrapassagem 
do estado de objetos para o de sujeitos – objetivo da 
verdadeira revolução – não pode prescindir nem da 

ação das massas, incidente na realidade a ser 
transformada, nem de sua reflexão”. (Ibidem, p. 175, 

grifo nosso). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidirecionalidade-

hibridização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A interatividade é processo comunicativo 
balizado pela bidirecionalidade-hibridização, 
pois só existe comunicação interativa “[...] a 
partir do momento em que não há mais nem 
emissor nem receptor e, a partir do momento 

que todo emissor é potencialmente um 
receptor e todo receptor é potencialmente um 

emissor”. (SILVA, 2010, p. 134-157).  Pode-se 
dizer que neste contexto ocorre uma 

hibridização entre os papéis existentes no ato 
comunicativo, fundindo em um mesmo 

personagem as funções, sempre móveis e 
dinâmicas, de emissor e receptor. 

 
 

Ao discutir sobre a educação enquanto situação 
gnosiológica (de construção do conhecimento), 

Freire entende que a mesma “[...] é 
comunicação, é diálogo, na medida em que não 
é a transferência de saber, mas um encontro 

de sujeitos interlocutores que buscam a 
significação dos significados”. (1977, p. 69). Ou 

seja, ao considerar os envolvidos em um 
processo comunicativo enquanto sujeitos 

interlocutores que trabalham em comunhão para 
significar o objeto, Freire acena com uma quebra 

na ideia epistemológica unidirecional de que 
existe, por um lado, um emissor somente 

transmitindo e, por outro, um receptor somente a 
absorver informações. No contexto educacional, 

Freire (2011, p. 95) propõe como elemento 
fundamental da sua pedagogia libertadora a 
superação da contradição entre educador e 

educando, visto que os processos de ensino-
aprendizagem que resultam verdadeiramente em 

uma situação gnosiológica devem partir da 
compreensão de que todo educador também é 
um educando, e que todo educando também é 

um educador. “Educador-educando e 
educando-educador, no processo educativo 
libertador, são ambos sujeitos cognoscentes 

diante de objetos cognoscíveis, que os 
mediatizam”. (Ibidem, p. 78, grifo noso). Ou 
seja, os papéis nos processos comunicativo-

educativos tal como pontuados por Freire são 
híbridos e, em diversos momentos, 

intercambiáveis. 

 
Na concepção comunicativa freireana, em sua 

dimensão política, é central a ideia de que o diálogo 
não pode florescer em uma situação onde ocorra 

uma relação desigual de poder. Ou seja, onde existe 
um contexto concreto de opressão que acaba por 
desvelar processos onde uma pessoa (oprimido) é 

objetificada pela ação manipuladora e invasora de um 
outro sujeito (opressor). Para Freire (2011, p. 185-

226), no contexto de opressão as interações sociais 
entre opressor e oprimido são sempre 

antidialógica, ou seja, ocorrem por meio de 
processos onde, de forma vertical e unidirecional, os 

primeiros “ditam” comunicados aos segundos, 
informando-lhes sobre “o que” e “como” podem e 

devem agir e pensar nas suas relações com a 
realidade e com os outros. Assim, se estabelece uma 

situação de demarcação rígida acerca das 
possibilidades comunicativas (ação e reflexão) dos 

diversos seres sociais perante a sociedade: os 
opressores são somente eles “emissores”, já os 

oprimidos são somente eles “receptores”. A superação 
de tal estado, para Freire, exige uma teoria da ação 
dialógica coerente com a ideia de que desvelar e 
transformar o mundo é um ato coparticipado, de 

sujeitos interlocutores em igualdade de condições 
para refletirem e agirem na realidade. Como forma de 

aplicação de tal teoria, Freire defende um processo 
revolucionário de transformação radical da sociedade 
opressora na forma de uma ação cultural dialógica, 

enquanto “[...]  esforço sério e profundo da 
conscientização, com que os homens, através de uma 
práxis verdadeira, superam o estado de objetos, como 

dominados, e assumem o de sujeito da História”. 
(Ibidem, p. 216). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Potencialidade-

permutabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para Silva (2010, p. 157-186), a interatividade 
é balizada pela potencialidade-permutabilidade 
tendo em vista que o processo comunicativo é 
mediatizado tecnologicamente por sistemas 

computacionais com a capacidade de acessar, 
de forma não-linear, as informações que 

compõe a mensagem - uma rede hipertextual 
de nós e hiperlinks, (re)criada constantemente 
a partir da ação/intenção dos sujeitos-autores. 
Assim, a mediatização pelo computador acaba 
por permitir não “[...] só o armazenamento de 

grande quantidade de informação, mas 
também ampla liberdade para combiná-las 

(permutabilidade) e produzir narrativas 
possíveis (potencialidade)”. (Ibidem, p. 157). 

 
 

Para Freire, a relação dialógica entre os sujeitos interlocutores somente ocorre quando estes se 
expressam “[...] através de um mesmo sistema de signos linguísticos”, ou seja, uma linguagem 

compartilhada por ambos. (1977, p. 67). Ainda, Freire compreende que a linguagem enquanto unidade 
estrutural contém diversos termos ou conceitos expressos por meio de signos, os quais estabelecem entre 

si um conjunto de relações associativas possíveis a partir dos seus campos significativos. (Ibidem, p. 
21). Ou seja, cada palavra de uma linguagem configura-se como um microcosmo conceitual expressado 

por meio da articulação entre termos com significados correlatos, demais classes de palavras (como 
verbos, conjunções) e regras da gramática. Assim, tem-se a linguagem enquanto uma rede semântica de 

signos, dinâmica, permutável e potencial, capaz de expressar diversas ações na realidade e os objetos 
presentes nesta por meio de múltiplas articulações entre os componentes desta linguagem, porém 

conforme as regras da sua gramática. Nesse sentido, pode-se afirmar que na compreensão de Freire 
somente existe uma relação gnosiológica entre os sujeitos, bem como a criação de oportunidades para 
que ambos os interlocutores de um processo comunicativo assumam-se como sujeitos desveladores e 

transformadores da realidade, quando os envolvidos no diálogo criam uma malha reticular de signos em 
comum, compartilhada, capaz de estabelecer um “pensar correto” coparticipado que autoriza a 

apreensão intersubjetiva do objeto de conhecimento. Parece ser esta também a compreensão de Lévy 
(1993, p. 21-25) sobre a comunicação. Para esse autor, no processo comunicativo ambos os sujeitos 
ativam significados em comum da linguagem com vistas a produção de um “universo de sentidos” 

contextual, transitório, capaz de transmitir um conjunto de ideias e conceitos por meio de mensagens, 
sendo que tal “universo” possui a forma e a dinâmica de uma rede hipertextual. Ou seja, o contexto ou 
malha reticular de signos em comum criada pelos sujeitos interlocutores pode ser compreendido pela 
metáfora do hipertexto, que segundo Lévy caracteriza-se por seis princípios abstratos: metamorfose, 
heterogeneidade, multiplicidade e de encaixe das escalas, exterioridade, topologia e mobilidade dos 

centros. (1993, p. 25-26). Nesse sentido, e indo ao encontro da pontuação de Lévy (1993, p. 25) de que 
o hipertexto não é somente uma metáfora sociotécnica, mas está presente sempre que a produção de 
significados faz-se presente, pode-se afirmar que a potencialidade-permutabilidade da interatividade 

proposta por Silva (2010) também já existe na produção das redes hipertextuais do diálogo face a face. 
O que a informática faz ao colocar o hipertexto como fundamento organizacional da informação é 

exteriorizar e potencializar em componentes eletrônico-digitais (computador ligados em rede) a lógica 
associativa existente na linguagem humana; logo, na comunicação e, por fim, no pensamento ou razão 
do ser humano. Assim, o hipertexto na sua forma de “aporte técnico” é uma Tecnologia da Inteligência 

(LÉVY, 1993), bem como o elemento que acaba por definir a Informática, o ciberespaço e as 
Tecnologias Digitais de Rede enquanto artefatos mediatizadores de interações sociais baseadas na 

interatividade (Ibidem, p. 173) e, por consequência, da comunicação dialógica tal como proposta por 
Freire. 

Fonte: Silva (2010) e Freire (1977; 2011; 2010a) 

 



 Em conclusão, após revisar de forma sintética os aspectos centrais caracterizadores da 

TV Digital, torna-se possível afirmar que este novo artefato técnico comunga potencialmente 

das possibilidades de rompimento com o paradigma transmissivo-unidirecional que demarcou 

a televisão até então, pois autoriza processos comunicativos no sentido epistemológico e 

político freireano, os quais, no contexto técnico contemporâneo, poderiam ser denominados 

de dialógico-interativos. Porém, isso não significa que a TV Digital estabelece a priori tais 

possibilidades, somente por possuir uma infraestrutura comunicativa embasada na 

distribuição de Aplicação Interativas em conjunto com a programação televisiva. 

Efetivamente apropriar-se do potencial comunicacional interativo da TV Digital passa por 

diversas outras questões, de cunho econômico, cultural e social. De fato, o que se apresenta 

até o momento atual é a caracterização da TV Digital enquanto um novo meio de 

comunicação, híbrido por essência, em fase de definição de suas formas de atuação, dos 

modelos de negócio, e de processos de interação que irá possibilitar ou não.  

 Quando fala-se em novo meio de comunicação híbrido entende-se, primeiramente, que 

a TV Digital não é a TV Analógica ressignificada tecnologicamente, muito menos uma 

justaposição tecnológica simplista da Televisão com a Internet. Acredita-se que a TV Digital 

poderá manter por um tempo considerável, principalmente no cenário das emissores 

televisivas comerciais, características mais próximas de uma mídia de massa – com aspectos 

informativo-transmissivos em maior grau do que propriamente comunicativos –, mas que 

progressivamente começará a abrigar algumas possibilidades ligadas à interatividade e as 

formas de comunicação dialógicas. 

 É nesse sentido que entende-se a TV Digital enquanto um novo meio de comunicação, 

pois, como bem ressalta a Exposição de Motivos do Ministério das Comunicação à época da 

criação do SBTVD, “[...] a televisão digital não é apenas uma evolução tecnológica da 

televisão analógica, mas uma nova plataforma de comunicação, cujos impactos na sociedade 

ainda estão se delineando”. (BRASIL, 2003, p. 2). Logo, ela poderá potencialmente manter 

e/ou ressignificar completamente linguagens, gêneros televisivos e formas de comunicação da 

TV Analógica, ao passo em que a interpenetram cada vez mais as características derivadas das 

Tecnologias Digitais de Rede, a lógica reticular do ciberespaço, e as dinâmicas comunicativas 

ligadas à interatividade. Tudo isso dependerá dos arranjos sociotécnicos a serem configurados 

pela sociedade na apropriação deste artefato, nas mais diferente atividades humanas: no lazer, 

cultura, educação, entretenimento, comércio, etc.  

 É interessante pensar, por exemplo, a emergência de novos gêneros televisivos, novas 

formas de fazer comunicação por meio da televisão, os quais nascem dessa hibridez da TV 



Digital. Tais gêneros podem partir da ideia de narrativas audiovisuais interativas, 

desenvolvidas pelos emissores nas suas “opções iniciais críticas” e abertas a intervenção de 

múltiplos receptores, os quais utilizariam este artefato como potencializador de processos 

comunicativos em que se (re)criam mensagens televisivas de forma coparticipada. Por fim, 

novamente, coloca-se que todo esse contexto depende, em última instância de fatores externos 

a própria tecnologia. Fatores econômicos, políticos, culturais: as características comunicativas 

da TV Digital permitem sonhar com uma nova televisão; estará nas mãos da sociedade ocupar 

ou não tais potenciais para “atualizar” tal sonho em uma realidade. 

 Nesse contexto insere-se, igualmente, o possível debate acerca da apropriação da TV 

Digital com vistas à abertura de novas formas de efetivação dos processos de ensino-

aprendizagem, pautada em objetivos pedagógicos que vão ao encontro das características 

comunicacionais, sociais e culturais deste artefato. Acredita-se que a inserção da TV Digital 

na Educação possa representar um duplo ganho para os processos educativos. Por um lado, 

suas características interativas instigam um repensar sobre as opções pedagógica, 

epistemológicas e sobre a técnica que a milênios reinam quase que de forma hegemônica 

sobre a educação – como bem afirma Lévy (1993, p. 8), “[...] a escola é uma instituição que 

há cinco mil anos se baseia no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há 

quatro séculos, em um uso moderado da impressão”.  

 E, ainda, ao passo em que autoriza tais reflexões pedagógicas, esta inserção encontra 

na escola um dos lócus mais favoráveis para a ocorrência de ações de inclusão digital que 

apontem na direção de uma apropriação criativa e politicamente crítica destes novos meios de 

comunicação. Com isso considera-se que as ações de inclusão digital na escola devem pautar-

se na ideia de uma busca pela formação integral dos alunos e também dos professores, onde a 

apropriação das diversas Tecnologias Digitais de Rede contribuam no desenvolvimento dos 

aspectos cognitivos, afetivos e éticos que os habilitem enquanto sujeitos partícipes e 

transformadores da realidade.  

 Para tanto, julga-se que uma das principais tarefas que se apresenta nesse contexto é a 

de constituir uma proposta sobre a natureza da comunicação humana enquanto fundamento 

das relações dos diversos sujeitos com a realidade e entre si, tanto no aspecto de desvelamento 

quanto de transformação do mundo. Tal perspectiva, por sua vez, deve englobar a necessária 

relação entre teoria e prática na elucidação do papel do ser humano perante a realidade, ou 

seja, um ser que age, transforma, compreende as alterações que realiza na natureza com seu 

trabalho e, assim, que cria cultura, mas que também, dialeticamente, é por ela “criado”. Nesse 

sentido, acredita-se que a perspectiva freireana da comunicação dialógica possibilita através 



de suas dimensões epistemológica e política um esboço explicativo de como ocorre o 

processo de conhecimento, bem como qual a relação do ato cognoscitivo com a transformação 

da realidade. A partir de então, torna-se possível vislumbrar a apropriação da TV Digital e de 

seu potencial comunicativo em processos de ensino-aprendizagem que verifiquem-se 

enquanto atos de conhecimento e de intervenção na realidade. Com base nessas colocações, 

tem como objetivo nos próximos capítulos da Parte II pontuar, a partir da apresentação de 

uma Aplicação Interativa voltada à autoria colaborativa de materiais educativos hipermídia na 

TV Digital, um conjunto inicial de diretrizes teórico-práticas baseadas nas ideias pedagógicas 

de Freire, as quais forneçam subsídios para a apropriação deste novo meio de comunicação 

em espaços educativos, tendo em vista a potencialização das ações de ensino-aprendizagem e 

de inclusão digital. 
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PARTE II - TV Digital e Educação 
 

1. TV Digital na Educação: introdução as diretrizes de apropriação 
pedagógica crítico-libertadora da aplicação interativa Guri 
 

Vitor Malaggi 

 

 Apesar de ser uma realidade recente no Brasil – o decreto de implementação do 

Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre foi publicado em junho de 2006, sendo a primeira 

transmissão oficial realizada na cidade de São Paulo, em dezembro de 2007 –, a questão da 

TV Digital nas suas possibilidades de transmissão de sinais televisivos por meio de canais 

abertos e gratuitos, sejam eles públicos ou privados, vem gerando pesquisas nos mais diversos 

setores, tais como industrial, científico, governamental, comercial e acadêmico. Algumas 

destas pesquisas buscam verificar formas de apropriação deste novo medium no conjunto de 

áreas de atividades humanas que necessitam e/ou podem ser potencializadas através da 

comunicação mediada pelo artefato televisivo.  

 Nesse contexto, por exemplo, o ramo da publicidade vislumbra novas possibilidades 

de efetivação dos comerciais e anúncios de um produto durante a transmissão televisiva, 

sendo uma tendência do assim denominado T-commerce a inserção de mensagens 

publicitárias no interior do cenário de um programa (Product Placement). (DIAS; LEMOS; 

SOUZA, 2009; MONTRESOL, 2011). De maneira análoga, setores acadêmicos e 

governamentais da sociedade buscam uma utilização da tecnologia televisiva digital para 

aproximar a população dos seus atos enquanto representantes políticos oficiais, bem como 

para prover serviços diversos ligados à máquina administrativa pública (através do governo 

eletrônico pela televisão, denominado T-government ou T-gov). (SILVA et al., 2010; 

BARBOSA; KUTIICHI; LIMA, 2010).    

 Nesse sentido, a questão educativa também permeia o debate sobre a implantação e 

apropriação da TV Digital pela sociedade e suas instituições, tendo em vista que se vislumbra 

um potencial pedagógico desta tecnologia quando associada aos processos de ensino-

aprendizagem. Já no Decreto nº 4.901 de 2003, que dispõe sobre a criação do Sistema 

Brasileiro de TV Digital Terrestre – SBTVD-T, fica claro que um dos objetivos centrais da 

digitalização da televisão é o de “[...] promover a inclusão social, a diversidade cultural do 

País e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à democratização da 



informação”. (BRASIL, 2003). Sabendo-se que a realização de tais tarefas podem ter na 

educação um dos seus lócus de ação privilegiados, tem-se como um objetivo subsequente 

nesse decreto “[...] propiciar a criação de rede universal de educação à distância”. (Ibidem, 

2003).  

 Por sua vez, as disposições do Decreto nº 5.820 de 2006 pontuam, dentre outras 

coisas, o acesso ao sinal televisivo digital ao público geral, de forma livre e gratuita (art. 4º), o 

qual não deverá tão somente propiciar uma melhora na recepção de som e imagem (seja ela 

móvel, portátil ou fixa), mas principalmente permitir a interatividade entre emissores e 

receptores deste mesmo sinal (art. 6º). Conjugados em um contexto técnico e sociocultural 

específicos, ambos os decretos autorizam inferir possibilidades de apropriação em larga escala 

da TV Digital em processos educativos. A Televisão Analógica já configura-se como artefato 

transmissor de informações cuja ampla maioria dos brasileiros tem acesso, totalizando 95.7% 

de residências, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 

2009 (IBGE, 2010, p. 79). Ainda, deve-se frisar que o Decreto nº. 5.820 pontua o período de 

transição do sistema televisivo analógico para o sistema de televisão digital em dez anos, 

contados a partir da sua data de publicação. (BRASIL, 2006). 

 Portanto, supondo-se que após 2016 a totalidade dos brasileiros que têm acesso 

atualmente ao sinal televisivo o manterá através da aquisição de um Set-Top Box (STB),79 

externo ou já integrado a aparelhos de televisão, haverá um grande potencial para processos 

de inclusão social/digital via TV Digital. Mas, para que esta inclusão ocorra, julga-se que os 

processos educativos possuam um papel central nos movimentos de apropriação deste novo 

meio de comunicação. Porém, é importante frisar que tal fato somente se concretizará na 

medida em que este artefato tecnológico operar, por meio das suas características interativas, 

uma (re)configuração nos delineadores pedagógicos que regem os processos educativos 

tradicionais, ainda arraigados a uma perspectiva marcada pela transmissão linear de 

informações.  

 Assim, diversas são as pesquisas que vem sendo desenvolvidas sobre TV Digital na 

Educação, as quais ocorrem tanto dentro como fora do ambiente universitário. Tais 

investigação versam sobre tópicos diferenciados: algumas delas focam mais as questões 

pedagógicas subjacentes a uma possível apropriação da TV Digital na Educação, enquanto 

                                                        
79  Equipamento responsável pela conversão do sinal digital recebido por uma antena UHF em um conjunto de 

elementos de vídeo, som e dados que compõem o conteúdo audiovisual interativo, a serem exibidos em um 
aparelho de televisão. O conversor pode estar disposto de forma integrada ou separada do televisor, sendo no 
primeiro caso um equipamento incorporado dentro da estrutura física da TV, e no segundo um aparelho 
exterior a esta. 



outras relatam experiências de desenvolvimento das tecnologias televisivas que permitem o 

desvelamento do potencial educacional deste meio de comunicação. Como exemplo, pode-se 

relatar pesquisas acerca:  

 

1. das premissas pedagógicas de caráter mais amplo na conjunção entre TV 

Digital e Educação (SILVA, 2008; NETO; JUNIOR; NETO, 2009; 

SCHAEFFER, 2008; GUSSATI, 2008);  

2. de transposição de soluções tecno-pedagógicas ambientadas na Web ou TV 

Analógica para o contexto da TV Digital (MONTEIRO et al., 2010; 

RAYMUNDO et al., 2010; GOMES; LIMA; NEVADO, 2009; TAVARES et 

al., 2007);  

3. de criação de novas soluções que partem das características e possibilidades 

ligadas ao meio de comunicação TV Digital, tais como ambientes de 

distribuição de recursos educativos audiovisuais interativos – cursos, vídeos, 

objetos de aprendizagem, etc. (FERREIRA, 2011; ZANCANARO; PINTO; 

TODESCO, 2010; ROESLER, 2010);  

4. jogos educativos para a TV Digital (SANTOS et al., 2008; PRATES et al., 

2008; SAMPAIO, 2010;  GOMES et al., 2009). 

   

 Nesse contexto, apesar dos fatores técnicos de melhoria nos sinais de vídeo e áudio e 

de otimização do espectro de frequências eletromagnéticas serem destacados como 

importantes no contexto educativo (visto que permitem uma maior qualidade dos programas 

televisivos e a abertura de novos canais voltados à educação e cultura), a grande maioria das 

pesquisas relacionados à área da TV Digital na Educação vislumbram o potencial pedagógico 

deste novo meio de comunicação pela sua capacidade de transmissão de Aplicações 

Interativas conjugadas aos programas. Logo, e de forma análoga como acontece na utilização 

da TV Digital em seu potencial interativo para serviços de T-health (aplicações voltadas para 

questões de saúde), T-gov (aplicações voltadas para questões dos governos e da coisa pública) 

e T-commerce (aplicações voltadas ao comércio eletrônico), tem-se a possibilidade de 

constituição de uma nova área de intersecção entre Tecnologias e Educação: o T-learning, ou 

o desenvolvimento de Aplicação Interativas que buscam auxiliar e abrir novos caminhos para 

os processos de ensino-aprendizagem, tendo para isso o apoio da TV Digital.  

 Poder-se-ia afirmar que tais aplicações, quando utilizadas a partir de objetivos 

educacionais específicos, possuindo assim um embasamento teórico-prático pedagógico que 



suporte a sua apropriação em contextos de ensino-aprendizagem, configuram-se enquanto 

verdadeiros softwares educacional. Vale a pena ressaltar que as diversas Aplicações 

Interativas construídas no ambiente da TV Digital podem ser utilizadas em contextos 

educativos, sejam elas criadas intencionalmente para essa finalidade ou não, desde que, 

entretanto, possuam minimamente objetivos e embasamento pedagógico específico. Por 

exemplo, uma aplicação voltada ao T-health como a “Peso Ideal”, criada para o programa de 

TV Digital experimental “Viva Mais”80 da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e 

que trabalha a questão do Índice de Massa Corporal (IMC), poderia ser apropriada por 

professores e alunos em aulas de Biologia, Química ou Matemática, buscando trabalhar 

questões diversas ligadas aos conteúdos destas áreas do conhecimento. Assim, grande parte da 

interpretação pedagógica acerca da utilização das especificidades tecnológicas da TV Digital 

em processos educativos deverá ser desenvolvida pelo professor, o qual será responsável por 

delinear os objetivos, metodologias e bases teóricas específicas para esse processo. 

 Da mesma forma, tem-se a possibilidade de desenvolvimento de Aplicações 

Interativas que desde a sua concepção e planejamento são pautadas por objetivos pedagógicos 

especificamente delimitados, configurando-se assim enquanto softwares educacionais 

especialmente projetados para serem apropriados em situações de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, os desenvolvedores da aplicação não preocupam-se tão somente com 

questões relacionadas as dificuldades técnicas de criação do software, mas, sobretudo, buscam 

verificar na apropriação de uma tecnologia específica quais seriam os potenciais pedagógicos 

passíveis de serem desvelados das suas características. Como exemplo, é possível citar a 

aplicação interativa RummiTV, desenvolvida na Universidade Federal Fluminense (UFF) a 

partir da ideia de transposição para o ambiente da TV Digital do jogo educacional Rummikub, 

voltado para o aprendizado da Matemática a partir de uma concepção educativa lúdica. De 

forma específica, este jogo possui objetivos educacionais explícitos, sendo os principais o de 

“[...] estimular a capacidade de raciocínio de crianças e jovens maiores do que 8 anos de 

idade”, bem como prover aos alunos um contato inicial “[...] com o novo ambiente de 

aprendizagem e entretenimento proporcionado pelo sistema de TV digital interativo”. 

(SANTOS et al., 2008, p.2). 

 Com base no que fora relatado até então, entende-se que as Aplicações Interativas no 

contexto da TV Digital propiciam o T-learning ao assumirem o status de softwares 

educacionais, sendo estes entendidos enquanto “[...] todo aquele [programa computacional] 

                                                        
80 Maiores informações podem ser encontradas no seguinte link: http://clube.ncl.org.br/node/15.  



que possa ser usado para algum objetivo educacional, pedagogicamente defensável, por 

professores e alunos, qualquer que seja a natureza ou finalidade para a qual tenha sido 

criado”. (LUCENA, 1992). A partir disso, pretende-se no próximo subitem apresentar uma 

breve revisão de literatura acerca do desenvolvimento de aplicações de T-learning no âmbito 

do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestres (SBTVD-T), de forma a mapear e 

explicitar as características e objetivos educacionais de algumas das iniciativas de criação de 

softwares educativos para a TV Digital.  

 A realização do estudo de Aplicações Interativas educacionais existentes busca 

justificar a pertinência da proposta de desenvolvimento de uma aplicação específica, que 

permita a autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia por professores e alunos, 

denominada neste trabalho de "Guri". Tal aplicação está sendo desenvolvida no interior do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão Digital (GEPID), da Universidade de Passo Fundo 

(UPF), inicialmente através do Projeto de Pesquisa “Guri – aplicação interativa de autoria 

colaborativa de materiais educacionais hipermídia para a TV Digital”, apoiado 

financeiramente pelo Edital MCT/SETEC/CNPq Nº 67/2008 – RHAE – Pesquisador na 

Empresa. Logo após a apresentação da aplicação interativa Guri, por meio da explicitação das 

suas características técnicas e educacionais, será desvelada uma série de diretrizes teórico-

práticas que embasam a apropriação desta aplicação em processos de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, ter-se-á como eixo norteador o conjunto de reflexões pedagógicas, epistemológicas 

e políticas desenvolvidas por Paulo Freire acerca da ideia de uma Educação Libertadora, a 

qual parte necessariamente da comunicação dialógica e da problematização enquanto 

fomentadores do ato de ensinar e aprender. 

 

 

2. Estudo sobre aplicações interativas educacionais projetadas e/ou 
desenvolvidas para o SBTVD-T 
 

Felipe Sachetti 

Vitor Malaggi 

 

 O presente subitem tem como objetivo apresentar alguns exemplos de Aplicações 

Interativas educacionais que foram projetadas e/ou desenvolvidas no âmbito acadêmico-

científico brasileiro, voltadas para a utilização pedagógica no âmbito do SBTVD-T. Pretende-



se, assim, apresentar informações resumidas sobre essas aplicações, tais como: nome, 

criadores (sujeitos ou instituições/departamentos/centros de pesquisa), estágio de 

desenvolvimento, fontes científicas que relatam o seu projeto/desenvolvimento, características 

técnicas gerais, classificação enquanto software educativo e objetivos pedagógicos. 

 

2.1 Construindo Loucuras 
 

 O jogo educativo81 para a TV Digital “Construindo Loucuras” está sendo concebido  

por alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do Centro de Estudos e 

Sistemas Avançados do Recife (CESAR), tendo como objetivo central de aprendizado o 

conteúdo matemático de áreas e perímetros. O jogador é posicionado na figura de um 

arquiteto, o qual tem como objetivo, além de calcular o perímetro dos cômodos das mansões 

de um “louco”, estimar a área dos cômodos e comprar, com dinheiro disponibilizado pelo 

dono do local, peças de cerâmica suficientes para cobrir o chão. Como dificuldade adicional 

do jogo, as peças passíveis de serem compradas são disponibilizadas em diversas formas 

inusitadas (poliminós, peças formadas por triângulos idênticos justapostos, paralelogramos e 

peças de Tangram). Abaixo, segue o esboço de uma das telas projetadas pelos autores para 

compor a futura versão do jogo educativo a ser desenvolvido: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
81 Segundo Valente (1999a, p. 96), os jogos educativos podem ser concebidos enquanto softwares que buscam 

“[...] desafiar e motivar o aprendiz, envolvendo-o em uma competição com a máquina ou com colegas. A 
maneira mais simples de se fazer isso é, por exemplo, apresentando perguntas em um tutorial e 
contabilizando as respostas certas e erradas”. Já para Tarouco et al. (2004, p. 2) os jogos educacionais 
eletrônicos apresentam-se como atividade de caráter instrucional ou de aprendizagem, por meio de uma 
dinâmica de competição que possua regras e restrições específicas, executados em um ambiente 
computadorizado. 



 

Figura 12 – Tela do jogo educativo para TV Digital “Construindo Loucuras” 

Fonte: Prates et al.(2008) 

 

 Segundo a descrição dos autores no único artigo científico disponibilizado para 

consulta na Internet (PRATES et al., 2008), o jogo estaria na fase de levantamento de 

requisitos, tanto das questões de funcionalidade como de interface da aplicação. Nesses 

termos, não é possível precisar a partir da fonte bibliográfica disponível características 

técnicas desta aplicação, como versão, linguagem do middleware Ginga utilizada no 

desenvolvimento, entre outras informações. 

 

2.2 SoletrandoTV 

 

 Criado por integrantes do Laboratory of Innovation on Multimedia Systems (LIMS) 

localizado na Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), possui 

como base um programa de televisão em que as pessoas estudavam palavras para 

posteriormente soletrá-las, conquistando assim os prêmios disponíveis. O SoletrandoTV tem 

por objetivo fixar o aprendizado da Língua Portuguesa através dos aspectos lúdico e de 

diversão associados aos jogos educativos. Ao iniciar a Aplicação Interativa, o usuário é posto 

na tela de abertura, a qual tem as opções de três níveis de dificuldade, sendo que após uma 

escolha o usuário escuta a palavra, a qual é oriunda de um banco de dados conforme o nível 



selecionado. No próximo passo, o usuário tem um tempo limitado para, através do controle 

remoto, digitar de forma correta a palavra em questão. Ao final do processo é disponibilizado 

um feedback sobre os acertos e erros conquistados na disputa. Na figura abaixo é possível 

verificar uma das telas do Aplicação Interativa educacional SoletrandoTV: 

 

    

 Figura 13 – Tela do jogo educativo para TV Digital “SoletrandoTV” 

 Fonte: Gomes et al. (2009) 

 

 A partir do artigo científico publicado por Gomes et al. (2009), destaca-se que a 

referida Aplicação Interativa em forma de jogo educacional foi completamente desenvolvida 

em uma versão funcional, sendo utilizadas para a sua programação as linguagens NCL e Lua 

presentes no middleware Ginga. Ainda segundo os autores, tem-se como objetivos posteriores 

de pesquisa modificações de interface da versão inicial do jogo, visando improvimentos na 

jogabilidade por meio de alteração nas características de usabilidade e acessibilidade. Outro 

objetivo pontuado é a evolução do jogo para uma dinâmica de multiusuários, tornando 

possível uma disputa entre diversos sujeitos por meio da interatividade a ser propiciada na 

aplicação. 

 

2.3 IEADClipe 

 

 Desenvolvido por Claudio Cardoso Sampaio como Trabalho de Conclusão de Curso 

de Engenharia da Computação pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o 



IEADClipe consiste em uma Aplicação Interativa na forma de jogo educacional que permite a 

exibição de videoclipes após uma tele-aula, sendo que para cada clipe são propostas questões 

de múltipla escolha relacionadas aos conteúdos trabalhados na aula em questão. Assim, o 

objetivo pedagógico central do IEADClipe é o de propor um processo de avaliação dos “[...] 

conhecimentos obtidos pelo aluno, após assistir uma aula teórica sobre um tema específico”. 

(SAMPAIO, 2010, p. 37). Ao final do jogo são mostrados os resultados dos alunos, sendo 

estes enviados de forma concomitante a um servidor que os armazenará para futuras consultas 

e avaliações por parte dos professores. Ainda no que se referem aos seus objetivos 

pedagógicos, Sampaio frisa que jogo educativo IEADClipe é voltado para o contexto da 

Educação a Distância (EAD), possuindo  

 

[...] como propósito ser uma ferramenta de aprendizagem que sirva tanto para 
motivar aos alunos a assistirem e participarem das tele aulas como para os 
educadores como uma ferramenta para analisar a eficiência das aulas e progresso 
dos alunos (2010, p. 35). 
 

 Acerca das suas características técnicas, destaca-se inicialmente que foi utilizado na 

criação do IEADClipe o processo de engenharia de software denominado “Método Iterativo e 

Documentado de Desenvolvimento de Software (MIDDS)”. Já a codificação do projeto do 

software foi efetivada através de um conjunto de linguagens e recursos distintos, destacando-

se nesse contexto a arquitetura cliente-servidor que permite a realização de todas as tarefas 

propostas para o jogo educativo. Assim, para o módulo cliente (ou seja, a Aplicação Interativa 

passível de ser utilizada na TV Digital) foram empregadas as linguagens de programação 

NCL e Lua do middleware Ginga. Por fim, o módulo servidor “[...] consiste em uma 

aplicação web, desenvolvida em PHP com auxilio do pacote de desenvolvimento EasyPHP, 

[...] o servidor web Apache, o servidor de banco de dados MySQL e um gerenciador de banco 

de dados PhpMyAdmin”. (SAMPAIO, 2010, p. 54). Abaixo, segue uma das telas do jogo 

educativo IEADClipe, no que se refere à sua interface no módulo cliente: 

 



 

Figura 14 – Tela do jogo educativo para TV Digital “IEADClipe” 

Fonte: Sampaio (2010) 

 

2.4 Gangorra Interativa para a TV Digital 
 

 A aplicação Gangorra Interativa consiste em um software educativo voltado para a TV 

Digital na forma de uma simulação82 em que os alunos devem procurar equilibrar uma 

gangorra virtual “[...] colocando e/ou removendo blocos de pesos diferentes nos lados [...]” 

esquerdo e direito, sendo que cada um destes possui cinco posições ou “ganchos” para abrigar 

os blocos, que variam de 1 a 9 kg. (GOMES; LIMA; NEVADO, 2009, p. 6). Destaca-se que a 

dinâmica educacional desta Aplicação Interativa envolve características dos jogos educativos, 

pois desafia os usuários a resolverem os problemas de equilíbrio da gangorra a partir de uma 

série de dificuldade crescente, totalizando um conjunto de cinco níveis. Por fim, os autores 

classificam a aplicação desenvolvida enquanto um Objeto de Aprendizagem (OA), 

compreendido aqui como uma classe de software educativo composta por “[...] qualquer 

recurso digital que pode ser reusado para suportar a aprendizagem” (WILEY, 2000, p. 7, 

                                                        
82 Segundo Valente (1999a, p. 95), um software educacional do tipo simulação propicia um auxílio aos 

processos de ensino-aprendizagem ao permitir a reprodução de um fenômeno da realidade por meio de um 
modelo computadorizado, sendo permitido aos alunos neste tipo de software “[...] a alteração de certos 
parâmetros e a observação do comportamento do fenômeno, de acordo com os valores atribuídos”. 



tradução nossa), capaz de abrigar diversas dinâmicas e tipo de atividades, como jogos, 

simulações, modelagens, tutoriais, exercício e prática, entre outros.  

 No que se refere ao objetivo pedagógico da Gangorra Interativa, os autores destacam a 

sua utilização no contexto disciplinar da Matemática, mais especificamente buscando prover 

meios para a construção por parte dos alunos de dois conceitos matemáticos: grandezas 

diretamente proporcionais e grandeza inversamente proporcionais. Como objetivo pedagógico 

secundário, pontua-se a apropriação deste artefato digitais na superação da “[...] forma 

abstrata e com situações-problema longe do mundo vivencial dos alunos” que vem sendo 

utilizada no ensino deste conteúdo matemático, fato que coloca um empecilho a aprendizagem 

discente de resolução de problemas e desenvolvimento de raciocínios que utilizam-se desses 

conceitos. (GOMES; LIMA; NEVADO, 2009, p. 5).  

 Por fim, e buscando dar um suporte epistemológico a Gangorra Interativa, os autores 

embasam a apropriação desta aplicação em processos educativos a partir do Construtivismo 

de Jean Piaget e Construcionismo de Seymour Papert. Tais teorias entendem o conhecimento 

enquanto um produto das ações do sujeito no/com o meio (objetos, outros sujeitos), sendo este 

conhecimento passível de ser construído e potencializado a partir do provimento aos 

aprendizes de situações de descoberta e resolução de problemas suportadas por artefatos 

concretos, criados ou manipulados pelos próprios aprendizes. Para exemplificar visualmente a 

aplicação Gangorra Interativa, segue abaixo uma figura da tela principal deste software 

educativo: 

 

 



 

Figura 15 – Tela da simulação para TV Digital “Gangorra Interativa” 

Fonte: Gomes, Lima e Nevado (2009) 

 

 No que se referem às questões técnicas, é destacado no artigo supracitado que a 

aplicação foi desenvolvida com a linguagem de programação Java, a partir da API JavaTV83, 

sendo testada em um ambiente simulador da TV Digital a partir do emulador XleTView. Não 

são relatados em pormenores aspectos acerca de engenharia e projeto do software educativo 

desenvolvido, bem como novas projeções para modificações e improvimentos das 

funcionalidades do mesmo. 

 

 

 

                                                        
83 Segundo Fernandes, Lemos e Silveira (2004, p. 39), Java TV é “[...] uma extensão da plataforma Java que 

permite a produção de conteúdo para televisão interativa. O principal objetivo de Java TV é viabilizar o 
desenvolvimento de aplicações interativas portáveis, que são independentes da tecnologia de rede de 
difusão”. Esta API (Application Programming Interface) faz parte do subsistema Ginga-J, o qual permitirá o 
desenvolvimento de aplicações procedurais para a TV Digital. 



2.5 Universo Interativo 

 

 Desenvolvido através de um projeto de pesquisa no âmbito do Laboratory of 

Innovation on Multimedia Systems (LIMS), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí (IFPI), a aplicação Universo Interativo tem sua temática educacional 

concentrada no ensino da astronomia, mais especificamente para alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. Este software educativo consiste em um Objeto de Aprendizagem que mescla 

diversas atividades e dinâmicas de ensino, tais como apresentação de informações na forma 

de tutorial, manipulação de experiências e fenômenos relacionados a área de estudo por meio 

de simulações, bem como avaliação dos conhecimentos construídos pelos alunos através de 

um jogo em formato de quiz (testes com perguntas de múltiplas escolhas). O objetivo 

pedagógico nuclear do Universo Interativo versa sobre o conteúdo de aprendizagem “sistema 

solar” e, consequentemente, uma série de conceitos subjacentes a essa temática, presente no 

rol de conhecimento de diversas disciplinas, tais como Física e Química.  

 Através dessa definição, os autores destacam como motivação para o desenvolvimento 

da Aplicação Interativa a dificuldade de provimento de materiais de apoio dentro e fora da 

escola sobre a temática de astronomia, haja vista as dificuldades e custos envolvidos na 

construção de laboratórios e planetários nas instituições de ensino e demais pontos de cultura 

das cidades. Tal contexto, na visão dos autores, poderia ser contornado com a possibilidade de 

distribuição de Objetos de Aprendizagem sobre este conteúdo por meio da TV Digital, 

levando em conta a grande popularidade e penetração desta mídia na sociedade brasileira. 

(ARAÚJO et al., 2009, p. 7). Abaixo, tem-se a tela de abertura do Universo Interativo, na qual 

se oferece a escolha ao aluno de um dos planetas do sistema solar, visando uma exploração 

inicial: 

 



 

Figura 16 – Tela da aplicação para TV Digital “Universo Interativo” 

Fonte: Araújo et al. (2009) 

 

 Em seus aspectos técnicos, a aplicação Universo Interativo foi desenvolvida por meio 

da linguagem de programação Java, sendo nesse contexto passível de ser utilizada através do 

subsistema Ginga-J do SBTVD-T. De forma específica, os autores descrevem a utilização da 

biblioteca de componentes gráficos de alto nível LightWeigth User Interface Toolkit 

(LWUIT), presente na plataforma Java ME (Micro Edition) – coleção de APIs Java que 

possibilita o desenvolvimento de softwares voltados para dispositivos compactos. Na 

definição de seu projeto, a LWUIT coloca a possibilidade de ser incluída em várias categorias 

de dispositivos, incluindo nesse contexto Set-top Boxes de TV Digital. Assim, essa biblioteca 

compõem uma parte importante das possibilidades oferecidas para desenvolvimento de 

Aplicações Interativas dentro do subsistema Ginga-J. Por fim, no artigo científico que 

descreve a aplicação Universo Interativo não são citadas informações acerca de processos de 

engenharia de software utilizados no desenvolvimento da mesma. (ARAÚJO et al., 2009). 

 

 

 



2.6 Turma da Árvore para a TV Digital 
 

 A aplicação “Turma da Árvore para a TV Digital” é um protótipo experimental que 

visa introduzir mecanismos não-lineares de exibição das “partes” ou “blocos” de um 

programa infantil de nome homônimo, projetado e produzido pela Universidade Salvador 

(UNIFACS) para a TV Analógica, bem como disponibilizar ferramentas interativas de 

comunicação a serem acessadas pelos alunos e professores. Esse programa é voltado para a 

Educação Infantil, e possui como objetivo pedagógico central abordar “[...] assuntos 

transversais como cidadania e meio ambiente em histórias vividas por bonecos animados. A 

intenção do programa, além de educar 'brincando', é servir de ferramenta de apoio em sala de 

aula aos professores de educação infantil". (TAVARES et al., 2007, p. 37). Ainda segundo os 

autores da aplicação, o programa Turma da Árvore já em sua versão para a TV Analógica 

possui como orientação teórico-pedagógico a abordagem educativa crítico-libertadora de 

Paulo Freire, visto que permite aos alunos, professores e demais sujeitos envolvidas no ensino 

escolar participarem como sujeitos do processo de construção dos enredos e elementos 

diversos que compõem as edições do programa em questão.  

 Em sua versão digital, o programa Turma da Árvore visa ser transmitido em conjunto 

com uma Aplicação Interativa, a qual permitirá diversos recursos adicionais não existentes na 

versão não-linear, envolvendo nesse contexto o que os autores denominam de níveis de 

interatividade. Assim, por exemplo, no nível de interatividade local, acompanha os fluxos de 

vídeo e som mecanismos embutidos na Aplicação Interativa que permitem aos alunos e 

professores uma série de formas de intervenção no conteúdo do programa, sem que para isso 

seja necessário fazer uso do canal de retorno do sistema de TV Digital. Alguns desses 

mecanismos são: personalização da moldura que envolve o vídeo apresentado no Bloco 1 do 

programa; dicas didáticas de como o professor pode aproveitar os recursos disponível no 

Bloco 1; ajudas diferenciadas para professores e alunos; jogo educativo interativo “Nem todo 

lixo é lixo”, igualmente apresentado como opção de utilização ao final do Bloco 1, e que 

possui como objetivo educacional “[...] fixar o conceito de reciclagem seletiva de lixo e 

estimular essa prática”. (TAVARES et al., 2007, p. 41). 

 Já no que se refere à mecanismos de interatividade, os quais são “[...] executados de 

forma dependente de conteúdo e exibem ao telespectador o resultado de suas escolhas durante 

a apresentação do programa”, destacam-se: pontos de decisão, os quais permitem ao aluno ou 

professor escolher o direcionamento do fluxo de exibição dos conteúdos do programa; perfis, 

que consiste na escolha entre um usuário de nível “professor” ou “aluno”, interferindo nesse 



contexto nas intervenções possíveis de serem efetivadas durante o programa, tanto no seu 

conteúdo quanto recursos comunicacionais; seleção multicanal, o qual busca permitir a 

exibição de vídeos produzidos pelas próprias escolas junto com o programa em questão. Por 

fim, tem-se a interatividade permanente, somente possível com o uso de canal de retorno, e 

que no caso do programa Turma da Árvore é materializada na forma de um chat (troca de 

mensagens instantâneas) disponível aos usuários conectados ao programa em tempo real. 

 Abaixo, segue um exemplo de tela do programa Turma da Árvore em sua versão 

interativa para a TV Digital: 

 

 

 Figura 17 – Tela do programa interativo para TV Digital “Turma da Árvore” 

 Fonte: Tavares et al., (2007) 

 

 Por fim, acerca dos quesitos técnicos de implementação desta Aplicação Interativa, os 

autores pontuam inicialmente a utilização de duas abordagens de linguagem de programação, 

sendo que ambas possuem vínculos com os dois subsistemas do middleware Ginga, tais 

sejam, o GingaNCLua e o Ginga-J. Assim, tem-se a aplicação segundo duas abordagens, a 

primeira “[...] baseada em NCL, uma linguagem para descrição de documentos hipermídia, e 

outra baseada em Java TV, uma API do Java (uma linguagem de programação) para 

implementação de programas de TVDI”. (TAVARES et al., 2007, p. 40). Por fim, os autores 

pontuam a utilização de processos de engenharia de software na criação da Aplicação 



Interativa em questão, principalmente no que se refere ao projeto de software, com a 

adequação de diagramas de casos de uso e de atividades UML (Unified Modeling Language) 

ao contexto de desenvolvimento para a TV Digital. 

 

2.7 SAPSA / T-CoD Educação / Videoideas 

 

 O Serviço de Apoio ao Professor em Sala de Aula (SAPSA) é uma criação do Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), instituição independente 

focada na inovação por meio de pesquisas e desenvolvimento em diversos campos de atuação, 

sendo um destes as Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs). Assim, dentro dos 

objetivos do CPqD estão a potencialização de processos de inclusão social/digital e 

educativos por meio da apropriação pedagógicas das TICs, sendo que nesse contexto insere-se 

a TV Digital. Nesse sentido, o SAPSA configura-se enquanto um sistema de telecomunicação 

educacional que visa disponibilizar conteúdos multimídia para o apoio pedagógico ao 

professor na sala de aula (educação presencial), através do acesso a materiais didáticos 

relevantes e relacionadas as diversas disciplinas. (CPQD, 2004, p.3). Esse sistema está sendo 

desenvolvido desde 2004, por meio de uma parceria do CPqD com Instituições de Ensino 

Superior como a UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) e UNICAMP 

(Universidade de Campinas), tendo como fonte de recursos financeiros o Fundo para o 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL).  

 Conforme o CPqD, o SAPSA possui como objetivo pedagógico central prover uma 

“[...] ferramenta que seja utilizada por alguns minutos durante a aula, a fim de torná-la mais 

rica e cativante para os alunos, contribuindo assim, para a melhora do processo de 

aprendizagem”. (2004, p. 3). Tal processo seria potencializado pelo acesso aos diversos 

conteúdos multimídia organizados através de uma lista temática de disciplinas e sub-

disciplinas, disponibilizada por meio de uma interface de um software de navegação que 

rodará no Set-top Box e permitirá o download dos materiais para a sua utilização em tempo 

real ou sob demanda. Nesse contexto, o SAPSA no contexto do usuário (professores e alunos) 

funciona como um módulo cliente de um sistema composto, ainda, por um servidor que 

proporciona o armazenamento, consulta e distribuição dos diversos conteúdos multimídia, 

sendo estes  

 

[…] disponibilizados por um gestor de ensino – a exemplo do Ministério da 
Educação (MEC), das Secretarias de Educação e/ou das mantenedoras de 



instituições de ensino de direito privado ou qualquer outra entidade educacional com 
interesse em fazer uso desse serviço – e distribuídos para as demais escolas 
conectadas à rede de transmissão (FERREIRA, 2011, p. 354-355). 

 

 Ainda, e buscando aproximar-se de um embasamento teórico-prático ligado à ideia de 

realização dos processos de ensino-aprendizagem por meio da autoria colaborativa de 

conhecimentos, é destacado que o SAPSA possui um enfoque pedagógico e epistemológico 

que compreende a educação enquanto processo social a ser construído “[...] com base nos 

princípios da colaboração e do compartilhamento, em que os diferentes possam interagir na 

construção dos saberes, socializando suas produções”. (FERREIRA, 2011, p. 362). Porém, 

algumas questões devem ser aqui pontuadas, visto que uma análise mais detalhada do 

propósito central e das funcionalidades passíveis de serem executadas pelo SAPSA autorizam 

a detecção de algumas deficiências pedagógica e epistemológica, enquanto potencializador de 

processos de ensino-aprendizagem onde dois ou mais sujeitos verdadeiramente constroem 

conhecimentos em coparticipação e o expressam através da criação colaborativa de um 

mesmo artefato digital. De fato, tal como descrito o SAPSA permite o provimento de uma 

comunidade de compartilhamento de conteúdos multimídia, e não de criação coparticipada 

destes mesmos conteúdos por dois ou mais sujeitos, por intermédio de uma tecnologia.  

 Para elevar-se a tal nível de possibilidades, o SAPSA deveria englobar uma 

perspectiva mais aprofundada da interatividade, compreendida como a capacidade de não tão 

somente compartilhar informações, mas sim comunicar-se dialogicamente visando intervir, 

participar e modificar as mensagens que expressam os objetos de conhecimento mediadores 

da comunicação. Pontua-se que isso não deve ser visto como um defeito ou inferioridade do 

SAPSA, tão somente uma opção técnica e pedagógica aquém da possibilidade de autoria 

colaborativa de conhecimentos, o que pode ser comprovado através de uma leitura da gênese 

de sua concepção. Assim, conforme Ferreira (2011, p. 357), o “[...] SAPSA não é um serviço 

criado para comunicação, mas para disponibilizar informações audiovisuais”, possuindo como 

um dos seus objetivos pedagógicos propiciar resultados “[...] mais efetivos na transmissão de 

informações aos alunos”. (CPQD, 2004, p. 3). Logo, percebe-se aqui elementos que 

caracterizam uma opção pedagógica e epistemológica ainda marcada pela ideia de que o 

conhecimento não deve ser apropriado de maneira crítica e criativa pelos alunos e professores, 

mas sim transmitidos de forma unidirecional do docente para os diversos discentes. 

 Mais recentemente, o CPqD está realizando um conjunto de modificações no SAPSA 

que permite inferir um processo de ruptura com a visão de transmissão de conhecimento 

presente na gênese desta ferramenta. Através dessa remodelagem constitui-se assim um novo 



produto, o qual vem sendo chamado pelo CPqD de T-CoD Educação84 ou, ainda, de 

Videoideias85. Como bem refere-se Lemos (2012), o SAPSA “[...] foi desenvolvido como 

prova de conceito/protótipo, no âmbito de um projeto de P&D. Posteriormente, com base no 

SAPSA, estamos desenvolvendo um produto, originalmente chamado T-CoD Educação. 

Apesar de se basear no SAPSA, este serviço se diferencia bastante do protótipo gerado [...]”86. 

Nesse contexto, tal disposição na modificação do SAPSA é reforçada pelo CPqD (2011) ao 

apresentar este novo produto enquanto T-Cod Educação, onde lê-se que 

 

[...] dos diferenciais do T-CoD Educação é que, além de permitir a exibição de 
conteúdos curriculares convencionais, também oferece a professores e alunos a 
oportunidade de produzir seus próprios conteúdos multimídia – o que estimula a 
criatividade e, ainda, contribui para o enriquecimento do acervo pedagógico da 
escola. Além disso, a solução possibilita que esses conteúdos produzidos localmente 
sejam compartilhados com diferentes turmas e escolas conectadas em rede, de modo 
a promover a disseminação do conhecimento coletivo. 

  

 Ainda, no que se refere à sua rotulação enquanto “Videoideias”, o CPqD informa um 

conjunto novo de funcionalidades técnicas não presentes na concepção original do SAPSA, e 

que caminham na direção de uma maior disponibilização à processos interativos de 

construção coparticipada de conhecimentos. Assim, destacam-se no conjunto destas novas 

funcionalidades: a) “Uso de ferramentas de criação e edição multimídia na realização de 

atividades pedagógicas de produção de conteúdos pelos alunos”; b) “Conteúdos classificados 

colaborativamente e disponibilizados de forma compartilhada”; c) “Planejamento de aula 

realizado de forma colaborativa e compartilhada”; d) “Troca de mensagens entre a 

comunidade escolar (e-mail, pesquisas de opinião – enquetes, mural de notícias e agenda 

escolar)”; e) “Integração com redes sociais”. (CPQD, 2012). Por fim, e ampliando  a 

concepção do Videoideia a partir do conceito de blended learning, o CPqD informa a 

possibilidade de apropriação desta ferramentas em múltiplos contextos de uso, englobando 

assim a TV Digital, laptops e desktops, tablets, smartphones e lousas digitais. 

 No que se refere às questões técnicas de desenvolvimento do SAPSA, destaca-se que 

nos artigos científicos escritos por pesquisadores envolvidos com o projeto e disponíveis para 

consulta na Internet (FERREIRA, 2011; AMARAL et al., 2004), bem como no site do CPqD 

                                                        
84 Conforme o seguinte link: http://www.cpqd.com.br/imprensa-e-eventos/press-releases/5468-solucao-de-

apoio-as-aulas-do-cpqd-sera-destaque-em-eventos-de-educacao-em-sao-paulo.html.  
85 Maiores informações estão disponíveis no sítio http://www.videoideias.com.br/.  
86 Informações repassadas aos autores por correspondência eletrônica pessoal com Leandro Maia Lemos,  

Gerente de Soluções para Educação e Inclusão Digital do CPqD, em resposta a um pedido de envio de 
documentações oficiais acerca do SAPSA e do T-CoD Educação. 



(http://www.cpqd.com.br), não encontram-se informações sobre linguagens de programação e 

subsistema do middleware Ginga utilizados, bem como versões do software ou, ainda, 

metodologias empregadas para o desenvolvimento do mesmo. Descreve-se tão somente em 

Ferreira (2011, p. 356-359) uma experiência de utilização do SAPSA em um ambiente real de 

ensino, na cidade de Hortolândia/SP, em quatro salas de aulas de uma escola municipal, sendo 

que em cada uma dessas foram dispostas TVs de 29 polegadas ligadas à um computador que 

realizava a comunicação com o servidor de conteúdos via rede WiMAX. Já no que se refere 

ao T-CoD Educação/Videoideias, por ser um produto em estágio de desenvolvimento e pelo 

seu caráter comercial, não existem ainda informações técnicas mais específicas disponíveis de 

forma aberta na Internet.  

 

2.8 AmadeusTV 

 

 A Aplicação Interativa Amadeus TV foi concebida com o intuito de disponibilizar aos 

usuários de TV Digital as funcionalidades e características do Sistema de Gestão de 

Aprendizagem (SGA) ou Learning Management System (LMS) Amadeus, desenvolvido e 

mantido pelo grupo Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional (CCTE), o qual é 

vinculado, por sua vez, ao Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco 

(CIn-UFPE). Segundo Monteiro et al. (2010, p. 6), o que define um SGA enquanto solução 

educativa tecnológica é o seu objetivo pedagógico de  

 

[...] organizar as ofertas de situações didáticas e acompanhar a construção do 
conhecimento individual dos alunos por meio do registro da discussão, reflexão e 
colaboração. Sistemas deste tipo possuem funcionalidades comuns, tais como: 
armazenamento, distribuição e gerenciamento de conteúdos; e recursos de 
comunicação entre os participantes. 

 

 De forma mais específica, o Amadeus caracteriza-se como um SGA de segunda 

geração, pois parte do conceito de blended learning, visando permitir a utilização integrada e 

consistente de cursos e conteúdos digitais educacionais por meio de diversas plataformas 

computacionais, tais como desktop, celulares, PDAs e TV Digital. Assim, o Amadeus TV 

insere-se nesse contexto como uma das possíveis extensões “cliente” de um sistema 

computacional completo voltado a gerência virtual da aprendizagem, o qual deve possuir, 

portanto, um conjunto de módulos servidores capaz de abrigar e distribuir os conteúdos 

digitais aos usuários. Logo, o Amadeus TV é uma Aplicação Interativa que integra 

informações disponibilizadas pelas emissoras de TV acerca da sua grade de programação, 



com um conjunto de recursos pedagógicos correlatos passíveis de serem acessados no 

Servidor de Aplicação do Amadeus LMS, através do Servidor de Conteúdos presente na 

emissora (denominado de Núcleo Amadeus TV). Abaixo, exemplifica-se de maneira 

ilustrativa o modelo cliente-servidor utilizado pelo LMS Amadeus: 

 

 

Figura 18 – Sistema cliente-servidor do Amadeus LMS 

Fonte: Monteiro et al. (2010) 

 

 Ao inicializar a tela do Amadeus TV, é disponibilizada uma série de informações 

básicas referentes ao programa que está sendo exibido (título, duração, sinopse, palavras-

chaves). Além disso, é oferecida para os usuários uma lista de cursos do Amadeus LMS  e um 

conjunto de outras Aplicações interativas (como, por exemplo, Objetos de Aprendizagem) 

relacionadas ao conteúdo do programa que está sendo transmitido. Logo, o Amadeus TV 

opera como uma Aplicação Interativa que, além de disponibilizar conteúdos educacionais na 

forma de cursos, possibilita a agregação de outras aplicações em um espaço virtual de 

aprendizagem comum. Por fim, os autores destacam que é possível aos usuários acessarem 

recursos dos servidores Amadeus LMS que estejam vinculados a outros programas da grade 



da emissora, a partir de uma lista de temas específicos, bem como recursos recomendados a 

usuários previamente cadastrados em um determinado conjunto de cursos. Na figura a seguir 

é ilustrada uma das telas da Aplicação Interativa AmadeusTV, de forma mais específica a tela 

inicial de apresentação das informações básicas e recursos educativos acerca da programação 

em exibição: 

 

 

Figura 19 – Tela inicial da aplicação interativa “AmadeusTV” 

Fonte: Monteiro et al. (2010) 

 

 No que se referem às questões técnicas sobre a concepção do Amadeus TV, diversas 

são as informações disponibilizadas por Monteiro et al. (2010) acerca das linguagens de 

programação, subsistema do middleware Ginga, banco de dados e demais ferramentais 

utilizadas no desenvolvimento desta Aplicação Interativa e de seus componentes sistêmicos. 

Assim, e de forma resumida, inicialmente destaca-se que a metodologia de desenvolvimento 

de software utilizada baseia-se nas atividades do Processo de Design Interativo, sendo as 

principais fases deste ciclo de vida a Identificação de Necessidades, Elicitação de Requisitos, 



Design e Avaliação de Design dos protótipos, construídos de forma incremental e iterativa. Já 

sobre as tecnologias de desenvolvimento da aplicação interativa Amadeus TV e os servidores 

que lhe dão suporte (Amadeus LMS e Núcleo Amadeus TV), foram aplicadas as seguintes 

ferramentas, respectivamente: a) subsistema Ginga NCLua e suas linguagens de programação 

correspondentes, bem como o framework MoonDo, especialmente desenvolvido para este 

contexto para prover maior agilidade, estabilidade e reusabilidade ao código e as interfaces 

gráficas criadas; b) linguagem de programação Java (nas suas versões Enterprise e Standard 

Edition), e Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL. Por fim, os autores 

destacam a utilização de ferramentas de emulação do contexto real de transmissão de sinal 

digital interativo para a realização dos teses do Amadeus TV, tendo em vista as dificuldades 

técnicas, materiais e financeiras relacionadas a exibição destes conteúdos em um plataforma 

televisiva digital completa. 

 

 Em conclusão, pontua-se que o objetivo nuclear do presente item foi o de relatar a 

existência de algumas Aplicações Interativas voltadas ao T-learning, desenvolvidas dentro do 

contexto acadêmico e científico-industrial brasileiro e voltadas ao SBTVD-T. Ainda, coloca-

se de maneira mais específica que tal levantamento do estado da arte sobre a produção de 

softwares educativos para a TV Digital no Brasil não pretende ser uma representação de todo 

o processo de pesquisa e desenvolvimento nesta área, o qual vem sendo desvelado antes 

mesmo da criação e implantação do SBTVD-T. Utilizando-se de ferramentas de pesquisa e 

bases de dados na Internet (tais como: Google Acadêmico, Scielo e Portal Periódicos87), bem 

como através do contato direto com autores das Aplicações Interativas, o levantamento 

proposto busca propiciar um mapa sincrético e provisório de como o T-learning está sendo 

pensado no Brasil. Ou seja, a intenção central era verificar como está ocorrendo a experiência 

de desenvolvimento e uso da TV Digital na Educação, quais as dificuldades e potencialidades 

encontradas nesse contexto e, principalmente, observar quais os tipos de software educativos, 

para que áreas do conhecimento e com quais embasamentos teórico-práticos as Aplicações 

Interativas vem consolidando-se enquanto objeto de pesquisa e inovação no campo das 

Tecnologias Educacionais. 

 Com base nessa pesquisa, buscou-se igualmente justificar a legitimidade do 

desenvolvimento de uma nova Aplicação Interativa educativa, no sentido de agregar esforços 

ao contexto de exploração e reflexão acerca dos potenciais da apropriação da TV Digital em 

                                                        
87 Para acessar tais bases de dados e ferramentas de pesquisa, verificar os links, respectivamente: 

http://scholar.google.com.br/, http://www.scielo.br/ e http://www.periodicos.capes.gov.br/. 



conjunto com processos de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, no próximo subitem serão 

delineadas um conjunto de informações de cunho pedagógico e técnico acerca do 

desenvolvimento dessa aplicação interativa, denominada “Guri”. A partir da apresentação das 

características dessa ferramenta educativa, o objetivo central da Parte II do presente estudo 

poderá então ser desvelado, tal seja: propor um conjunto de diretrizes e pressupostos 

pedagógicos que possibilite a apropriação da TV Digital na Educação a partir de uma análise 

técnica, sociocultural e comunicacional deste novo meio de comunicação. Ou seja, ter-se-á 

como foco principal analisar as características singulares da TV Digital e as potencialidades 

educativas que emergem da apropriação embasada no seu caráter comunicacional interativo.  

 Levando em conta que o conceito de interatividade pode realizar-se em sua 

completude por meio de processos comunicativos mediados por tecnologias, desde que 

possibilitem participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridização e permutabilidade-

potencialidade para todos os sujeitos interlocutores, será proposto que à nível de software 

educativo a metáfora que mais se apropria de tal concepção é a da autoria colaborativa de 

conhecimentos expressos em malhas hipermídia. Assim, e a partir da conjunção de tal 

perspectiva tecno-comunicacional da interatividade com a concepção comunicativo-dialógica 

de Paulo Freire, serão propostos desdobramentos educacionais relativos a esta união que 

acabam por embasar teórica e praticamente um possível processo de apropriação da aplicação 

interativa Guri em ações de ensino-aprendizagem. 

 

 

3 Guri: uma aplicação interativa para autoria colaborativa de materiais 
educacionais hipermídia na TV Digital  
 

Vitor Malaggi 

 

 Em um primeiro momento, faz-se necessário descrever o contexto acadêmico-

institucional em que a aplicação interativa Guri vem sendo desenvolvida, tanto nos seus 

aspectos prático-computacionais quanto teórico-educacionais. Nesses termos, pontua-se 

inicialmente que o processo de criação de tal aplicação ocorre no interior de um projeto de 

pesquisa estabelecido por meio de uma parceria público-privada entre a Universidade de 

Passo Fundo (UPF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a microempresa 

Infoeduca. Tal parceria foi possibilitada em termos de aporte financeiro, no que se refere à 



contratação dos recursos humanos necessários (bolsistas pesquisadores), pela captação de 

recursos junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

através da participação das entidades supracitadas no Edital MCT/SETEC/CNPq nº 67/2008 – 

RHAE – Pesquisador na Empresa88. Com a aprovação de recursos junto ao CNPq para o 

desenvolvimento de investigações voltadas à TV Digital na Educação, institui-se no âmbito da 

Universidade de Passo Fundo (instituição-sede) o projeto de pesquisa “Guri – software de 

autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia para a TV Digital”. 

 De forma mais específica, os esforços de investigação conduzidos no projeto de 

pesquisa Guri ocorrem no interior do Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digital 

(GEPID), vinculado ao curso de Ciência da Computação da UPF. Este grupo desenvolve há 

seis anos atividades de pesquisa e extensão nas áreas de inclusão digital, educação e 

desenvolvimento tecnológico. Com caráter interdisciplinar e contando com alunos de 

graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, tem por objetivo, além da efetivação de ações 

junto à comunidade, fazer destes espaços um campo de pesquisa a ser explorado a partir do 

estabelecimento de redes de colaboração e de autoria, que sirvam como base para a ampliação 

e para o aprofundamento do conhecimento nas áreas especificadas.  

 Nesse sentido, pontua-se que a premissa central do GEPID refere-se ao estreitamento 

da relação entre ensino, pesquisa e extensão, com vistas à consolidação de um caráter 

inovador de investigação no interior da universidade, sempre em torno de questões ligadas à 

inclusão digital e a indissociável relação desta com os processos educativos89. Para tanto, o 

grupo organiza-se em torno de duas linhas de pesquisa: a) Estudos da cibercultura, cujo 

objetivo é explorar, aprofundar, discutir e teorizar acerca da cibercultura e seus 

desdobramentos, especialmente no que se refere à Inclusão Digital. No interior da linha, 

deseja-se produzir conhecimento sobre o potencial da inclusão digital no processo de inclusão 

social dos indivíduos e grupos. Tal conhecimento servirá de base para a linha de pesquisa 

“Tecnologias e metodologias de Inclusão digital90; b) Tecnologias e metodologias de 

Inclusão Digital, cujo objetivo é estudar e pesquisar tecnologias, metodologias e ações de 

inclusão digital que tenham por base as questões estudadas e pesquisadas nos “Estudos da 

Cibercultura”, bem como na linha de pesquisa “Processos Educativos e Linguagem”, do 

                                                        
88 Acessível através do link: http://resultado.cnpq.br/1911915425727453.  
89 Para maiores informações, verificar o seguinte link: http://gepid.upf.br/?page_id=2.  
90 Informações construídas com base em dados retirados do link: 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0879103OZ9GQJT&seqlinha=2. 



Mestrado em Educação da UPF91. Em conclusão, pontua-se que o projeto de pesquisa Guri 

insere-se de forma mais detida no interior da linha “Tecnologias e metodologias de Inclusão 

Digital”. 

 A partir da delimitação do contexto institucional do qual emerge a construção da 

aplicação interativa Guri, torna-se possível destacar os objetivos gerais deste projeto de 

pesquisa existente no GEPID, dos quais se identificam prioritariamente: 

 

• O desenvolvimento de uma aplicação interativa para a autoria colaborativa de 

materiais educacionais hipermídia, criados e direcionados para o contexto da TV 

Digital. Este software educativo, denominado Guri, possuirá uma série de requisitos 

que permitirão, principalmente, a produção conjunta de materiais educacionais por 

crianças em idade escolar, seus professores e demais seres sociais passíveis de serem 

agregados a uma rede de ensino-aprendizagem mediada pela TV Digital; 

• Construção de um referencial teórico-conceitual imbricando conceitos de áreas como 

Educação, Comunicação e Filosofia, o qual possibilite a delimitação de diretrizes e 

pressupostos pedagógicos e epistemológicos que ofereçam o devido suporte educativo 

na apropriação prática da aplicação interativa Guri em um ambiente escolar. 

 

 Com base nos objetivos pontuados, um primeiro processo de caracterização técnico-

educativa da aplicação interativa Guri pode ser efetivado, sendo que o mesmo refere-se à 

classificação desta aplicação enquanto um software educativo de um determinado tipo ou 

classe, tal seja: autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia. Logo, faz-se 

necessário esclarecer de forma mais detida o que se entende por tais termos, desvelando as 

implicações tecnológicas e educacionais subjacentes a esta classe de software educativo. 

Assim, no contexto de investigações do presente projeto, uma Aplicação Interativa de autoria 

colaborativa deve ser compreendida enquanto um sistema computadorizado desenvolvido 

para ser acessado em um aparelho de TV Digital com possibilidades de comunicação 

dialógica através da infraestrutura do Canal de Retorno disponível no SBTVD-T.  

 De forma mais específica, compreende-se por softwares educativos de autoria 

colaborativa todo aquele programa computacional que permite a criação coparticipada de um 

conteúdo hipermídia por sujeitos-usuários, possibilitando aos mesmos a capacidade de serem 

não apenas “leitores” de um documento na forma da malha hipermidiática, mas também 

                                                        
91 Informações construídas com base em dados retirados do link: 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0879103OZ9GQJT&seqlinha=1. 



serem seus “escritores”, em diversos graus ou níveis de participação e intervenção. 

(BARANAUSKAS et al., 1999, p. 60). Este tipo de Aplicação Interativa, tal como é 

compreendida no contexto do projeto de pesquisa Guri, deve ir ao encontro das possibilidades 

máximas de escrita e leitura interativa de documentos no ciberespaço tal como descritas por 

Lévy (1999, p. 57). Em virtude disso, deve autorizar a todos os sujeitos que compartilham da 

co-criação tanto a perspectiva de navegação quanto de modificação da hipermídia, seja pela 

alteração e/ou inclusão de novos nós a malha que se (re)constrói pelas ações coletivas dos 

sujeitos. 

 O segundo conceito a ser analisado na descrição dessa classe de software educativo 

refere-se ao conteúdo ou material que o mesmo permite criar, (re)utilizar e/ou referenciar 

durante os processos de ensino-aprendizagem apoiados pela TV Digital. Assim, os materiais 

educacionais hipermídia, enquanto resultante da apropriação criativa e crítica da Aplicação 

Interativa Guri por alunos, professores e demais sujeitos participantes dos processos 

educativos, podem inicialmente ser compreendidos como qualquer artefato digital expresso 

por meio dos signos verbais e não-verbais presentes na linguagem audiovisual, porém 

potencializados enquanto hipermídia pela apresentação de alguns de seus elementos através 

de uma malha reticular interativa.  

 Isso significa que os materiais educacionais hipermídia não devem restringirem-se 

perante as possibilidades quase sempre inexistentes de coparticipação na criação dos 

conteúdos audiovisuais, tal como na TV Analógica, mas sim autorizar modificações e 

intervenções coletivas nos mesmos, como forma de potencializar processos de ensino-

aprendizagem que levem em conta a autoria colaborativa enquanto dimensão epistemológica e 

pedagógica nuclear. Para que isso aconteça, os processos comunicativos entre os sujeitos 

devem estar regulados pelas possibilidades dialógicas inerentes a ruptura da 

unidirecionalidade do esquema emissor-mensagem-receptor, o qual engessa as ações de 

escrever/falar e ler/escutar em papéis rigidamente estabelecidos e quase nunca 

intercambiáveis. Em outras palavras, os materiais educacionais hipermídia, enquanto redes 

potenciais e permutáveis criadas pela modificação e intervenção nos conteúdos audiovisuais, 

tornam-se possíveis principalmente pelas características dialógico-interativas da TV Digital, 

as quais se materializam na forma de um programa computacional que autoriza tais ações 

comunicativas: as Aplicações Interativas. 

 Após a análise do tipo de software educativo ao qual se vincula a Aplicação Interativa 

Guri, ou seja, um programa computacional utilizável na TV Digital para a autoria colaborativa 

de materiais educacionais hipermídia, é possível justificar brevemente a legitimidade e 



possíveis contribuições do desenvolvimento desta aplicação à temática de pesquisa TV Digital 

na Educação. Nas buscas realizadas por artigos e materiais científicos diversos sobre T-

learning no âmbito do SBTVD-T, não foram encontradas quaisquer referências ao 

desenvolvimento de Aplicações Interativas que possuam o cunho técnico e, principalmente, 

pedagógico que pretende-se imprimir ao software educativo Guri. Foram encontradas 

Aplicações Interativas com objetivos educacionais diversos, traduzíveis em classes de 

softwares educativos como simulações, jogos, apresentação de informações em uma 

arquitetura hipertextual, gerenciadores de distribuição de cursos e conteúdos educativos, entre 

outros.  

 Porém, a concepção de uma aplicação que permita a criação coletiva entre alunos e 

professores de uma malha hipermídia interna ao conteúdo audiovisual, e que busque ser uma 

forma de expressão de processos de ensino-aprendizagem coparticipados e vinculados a um 

dado programa televisivo específico, não foi até o momento explorada nos termos os quais 

pretende-se que a aplicação Guri atinja. Assim, a partir dessa constatação serão apresentadas 

de forma mais detida algumas informações de caráter técnico acerca do desenvolvimento da 

aplicação interativa Guri, bem como serão precisadas informações pedagógicas introdutórias 

acerca dos objetivos educacionais gerais, público-alvo e vinculação de tal aplicação a um 

dado programa televisivo educacional específico. A partir disso, tornar-se-á possível em um 

capítulo subsequente refletir acerca das diretrizes pedagógicas específicas que possibilitam 

pensar uma apropriação futura desta aplicação em processos de ensino-aprendizagem. 

 Antes de mais nada, contudo, faz-se necessário realizar um breve digressão acerca do 

desenvolvimento da aplicação interativa Guri através do projeto de pesquisa a qual ele se 

vincula no interior do GEPID. Inicialmente, quando dos primeiros meses de estudos e 

investigações acerca da TV Digital, foi sendo (re)criada permanentemente pelo bolsistas 

pesquisadores e professores coordenadores do projeto uma concepção final de como deveria 

ser a Aplicação Interativa Guri, sendo esta compreendida enquanto uma “metáfora” que 

agregaria no seu interior diversos elementos e características tecno-pedagógicas que iriam ao 

encontro do conceito de software educativo de autoria colaborativa de materiais educacionais 

hipermídia desejado. A esta metáfora da visão final de tal aplicação interativa poder-se-ia 

aplicar o rótulo de “projeto potencial do software educativo Guri”. A partir desse “projeto 

potencial”, vislumbrou-se a delimitação de um conjunto "momentos de desenvolvimento" 

desta Aplicação Interativa, a partir do qual diferentes graus de agregação e/ou 

aprofundamento das funcionalidade previstas seriam disponibilizadas, buscando convergir 



para a concepção final do Guri. Nestes termos, foram delimitados cinco macro-momentos de 

desenvolvimento do Guri, tais sejam: 

 

• 1º momento: criação de uma Aplicação Interativa capaz de permitir a autoria de 

conteúdos audiovisuais lineares, utilizando como metáfora a ideia de um conjunto 

de “slides” onde seja possível inserir e manipular um conjunto de recursos 

midiáticos (áudio, vídeo, texto, animações);  

• 2º momento: incrementação da Aplicação Interativa para o nível de autoria 

colaborativa de um conjunto de “slides” (permitindo, portanto, o 

compartilhamento de tal conteúdo por dois ou mais usuários, com o suporte de um 

servidor Web); 

• 3º momento: incrementação da Aplicação Interativa de autoria colaborativa de 

conteúdos audiovisuais lineares por meio da adição de widgets92 de Tecnologias 

Digitais de Rede (TDRs) no conjunto de slides, como por exemplo, anexar um 

cliente Twitter ou RSS; 

• 4º momento: incrementação da Aplicação Interativa para um software de autoria 

colaborativa de material educacional hipermídia (disposição de diversos tipos de 

elementos midiáticos e TDRs em uma malha não-linear anexa à um conteúdo 

audiovisual); 

• 5º momento: incrementação da Aplicação Interativa de autoria colaborativa de 

material educacional hipermídia, por meio da disponibilização de um conjunto de 

ferramentas interna à aplicação que permitam a criação e gerenciamento de 

ambientes virtuais de suporte à colaboração (por exemplo, chats, fóruns de 

discussão, votações para homologação de decisões coletiva, etc). 

 

 Com base no exposto, torna-se possível ressaltar que o atual estágio de 

desenvolvimento da Aplicação Interativa Guri encontra-se caracterizado no “3º momento”, 

visto que já foram dominadas as questões tecnológicas necessárias a criação de um artefato 

                                                        
92 Compreende-se por widget um pequeno aplicativo capaz de ser inserido no interior de uma parte específica 

de um software ou sistema operacional (como, por exemplo, a área de trabalho de um S.O), e que busca 
prover ao usuário um conjunto de funcionalidades específicas, facilmente acessáveis e de relevância com o 
contexto maior do sistema ao qual se acopla. No contexto da aplicação interativa Guri, os widgets serão 
utilizados como forma de prover a integração de diferentes Tecnologias Digitais de Rede (TDRs) no contexto 
de criação do material educacional hipermídia pelos alunos e professores, possibilitando, assim, uma abertura 
potencial da malha hipermidiática à processos de integração de nós diversos presentes nas redes acessáveis 
por tais tecnologias. 



interativo para a TV Digital que permita a criação colaborativa de um conteúdo audiovisual 

linear, na forma de um conjunto de “slides”, com a agregação de uma ou mais TDRs. Porém, 

apesar do domínio inicial das questões técnicas para a utilização de leitores de RSS e de 

cliente Twitter na TV Digital, por dificuldades operacionais e técnicas externas e internas no 

desenvolvimento do projeto de pesquisa93, ambas as TDRs não foram ainda adicionadas a 

versão corrente da Aplicação Interativa Guri, o que deverá ser efetivado com a continuação 

das atividades de tais pesquisa no interior do GEPID94. Em conclusão, tem-se atualmente uma 

Aplicação Interativa Guri “real” que encontra-se no caminho para atingir uma plena 

atualização do seu objetivo final, sendo premente nesse contexto principalmente uma futura 

disponibilização do conteúdo audiovisual em conjunto com elementos hipermídia, bem como 

a adição de diversos widgets de TDRs.  

 Assim, a descrição de tais informações colocam-se como necessárias para que seja 

possível analisar técnica e pedagogicamente a Aplicação Interativa Guri por dois vieses: o 

“potencial” e o “atual”. Naturalmente, no primeiro caso tem-se melhores condições de 

vislumbrar teoricamente um conjunto de funcionalidade pretendidas de acordo com objetivos 

educativos específicos. Logo, inicialmente será feita uma descrição dessa aplicação 

“potencial”, desvelando principalmente a sua contextualização com um programa televisivo, o 

público-alvo a que se dirige, os ambientes educativos onde ela poderá ser apropriada e, por 

fim, os objetivos educacionais centrais a serem alcançados (sendo para isso necessário uma 

descrição do que tal aplicação permitirá realizar, explicitando assim sua futura dinâmica de 

utilização). Já no que se refere ao segundo caso, o da aplicação “atual”, a atividade central de 

descrição versará sobre as funcionalidade já desenvolvidas, identificando de forma sintética o 

conjunto de soluções tecnológicas utilizadas e criadas para a produção deste software 

educativo voltado à TV Digital. 

 Sendo assim, destaca-se que a concepção de uma Aplicação Interativa de autoria 

colaborativa de materiais educacionais hipermídia para a TV Digital adquire forma no 

contexto do projeto Guri pela vinculação do software educativo pretendido com um programa 

televisivo educacional já existente: o Mundo da Leitura na TV, da Universidade de Passo 

Fundo (UPF). Portanto, julga-se necessário realizar uma breve descrição deste programa 

                                                        
93 Uma descrição das dificuldades técnicas e operacionais surgidas durante o desenvolvimento da aplicação 

interativa Guri pode ser encontrada no documento "Relatório Técnico Final", acessível no seguinte link: 
http://guri.upf.br/downloads/guriRelatorioFinal.pdf. 

94 Destaca-se que a continuidade das pesquisas na temática de TV Digital na Educação no interior do GEPID 
será potencializada pela criação do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Inclusão Digital, Processos 
Educativos e TV Digital – LITVd, possível graças ao aporte financeiro conquistado pelo GEPID junto ao 
CNPq, através do Edital Universal MCT/CNPq nº 14/2011. 



televisivo, a partir de uma verificação da história de sua criação e das características e 

objetivos educacionais que postula. 

 

3.1 O programa Mundo da Leitura na TV 

 

Denise Jorge Serafini 

 

 Os objetivos nucleares desse subitem são: a) apresentar o contexto que possibilitou a 

criação do programa Mundo da Leitura na TV, com vistas à formação de leitores a partir dos 

desdobramentos das Jornadas Literárias da Universidade de Passo Fundo; b) descrever os 

objetivos, formatos, linguagens, personagens e as estratégias audiovisuais utilizadas no 

desenvolvimento de tal programa. 

 Nesse contexto, destaca-se inicialmente o ano de 2007, em que o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei de autoria do deputado federal Beto 

Albuquerque – PSB, concedendo a Passo Fundo o título de Capital Nacional da Literatura. 

Foi também naquele ano que a cidade passou a ser a Capital Estadual da Literatura, através de 

projeto de lei de autoria do deputado estadual Luciano Azevedo – PPS. Esse reconhecimento 

partiu de um processo que teve início em 1981, com o início das Jornadas Literárias. A 

proposta de realizar um evento dessa natureza surgiu durante uma conversa entre o escritor 

Josué Guimarães e a professora do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo, Tania 

Mariza Kuchenbecker Rösing. A professora foi incentivada pelo escritor a mobilizar 

estudantes do curso e professores da cidade a participarem, inicialmente, de uma jornada de 

Literatura em âmbito rio-grandense. O escritor colaboraria fazendo o convite a outros 

escritores para que participassem do evento. A proposta, levada adiante, foi tomando grandes 

proporções (CANELLES; RÖSING, 2006). 

 As primeiras Jornadas Literárias foram realizadas em salões de clubes da cidade e, 

quando a procura por participantes tornou-se grande demais e não havia espaços fechados que 

comportassem os participantes, surgiu a proposta de realizar a Jornada no chamado Circo da 

Cultura: uma lona de circo, onde reúnem-se leitores, educadores, escritores e artistas com o 

propósito de discutir leitura. A movimentação cultural com vistas à formação de leitores traz 

para a cidade, atualmente, de dois em dois anos, centenas de escritores e artistas que se 

encontram com milhares de leitores em um complexo de lonas de circo montadas na 



Universidade de Passo Fundo para atividades diversas em torno da leitura. Essas atividades 

são realizadas durante quatro dias. 

 Com base no entendimento de que o trabalho pela formação do leitor deve iniciar 

cedo, em 1999, as Jornadas Literárias foram expandidas ao oferecer uma programação 

específica para o jovem leitor, com a criação da Jornadinha Nacional de Literatura. A partir 

dos desdobramentos das Jornadas Literárias e dos trabalhos de pesquisa realizados pelo curso 

de Letras, oferecido no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF, foi criado, em 

1997, o Centro de Referência de Literatura e Multimeios (CRLM) – Mundo da Leitura95. O 

local fica junto à Biblioteca Central da UPF como um ambiente que oferece ao leitor o 

contato com a música, cinema, teatro, artes plásticas, dança e a linguagem informatizada, 

além de livros da literatura clássica à contemporânea, inclusive histórias em quadrinhos. O 

objetivo do espaço é servir de local que possibilite recursos para estimular a leitura em 

diferentes suportes de textos, disponibilizando também recursos humanos capacitados para 

atuarem diante dessas ferramentas que permitam um aprendizado a partir de diferentes tipos 

de textos (CRLM, 2008). Todo o acervo do CRLM fica disponível à comunidade. 

 O outro desdobramento que surge a partir do trabalho realizado em Passo Fundo pela 

formação de leitores, iniciados com as Jornadas de Literatura, é o programa de TV Mundo da 

Leitura. Este programa educativo infantil foi concebido através de parceria entre a UPF TV96, 

emissora de televisão da Fundação Universidade de Passo Fundo, e o CRLM em meados de 

2003. A estreia do programa de TV, que tem como objetivo o incentivo à leitura por meio da 

linguagem audiovisual, ocorreu simultaneamente na UPF TV, em canal por assinatura em 

Passo Fundo, e na TVE–RS, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em canal aberto de 

televisão. A partir de 2005, em função de uma nova parceria estabelecida entre a UPF TV e a 

Fundação Roberto Marinho, o programa Mundo da Leitura passou a ser exibido 

nacionalmente pelo Canal Futura. Diante desse novo espaço, o programa passou por uma série 

de reformulações, principalmente no sentido de focar ainda mais o seu público-alvo, crianças 

dos seis aos onze anos de idade. 

 No início, o programa apresentava alguns personagens como o Gali-Leu, o gato leitor, 

que ganhou a tela da TV a partir dos livros escritos por Paulo Becker, escritor e professor do 

curso de Letras da Universidade de Passo Fundo, bem como roteirista do programa. Na nova 

fase outros personagens foram agregados e novos programas produzidos a partir de uma 

                                                        
95 Maiores informações disponíveis no seguinte link: http://www.mundodaleitura.upf.br/novo/index.php. 
96  Maiores informações disponíveis no seguinte link: 

http://www.upf.br/tv/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1. 



concepção de criar histórias com uma sequencia de episódios dentro de uma série. Cada série 

passou a ter capítulos nos quais são desenvolvidos temas diferentes, sempre trazendo como 

aspecto central a literatura. 

 O programa ocupa uma janela de trinta minutos na programação. Dividido em três 

blocos, o Mundo da Leitura na TV apresenta uma série de quadros. Com base na observação 

dos programas e em informações concedidas pela produção, apresentamos os quadros 

exibidos durante o Mundo da Leitura: 

 

� História: traz histórias apresentadas em diversas técnicas, como o teatro de 

animação, teatro de imagens e teatro de sombras. O objetivo é utilizar os 

elementos das artes cênicas como um estímulo à imaginação. É apresentada 

pelos contadores de histórias do Centro de Referência em Literatura e 

Multimeios, funcionários que atuam como atores que dão vida às histórias. 

Algumas histórias também são contadas pelo personagem do programa Mil-

Faces; 

� Oficina: o quadro é apresentado pelo Mil-Faces e propõe ao telespectador o 

passo-a-passo na confecção de diversos objetos que possibilitam o trabalho 

com artes plásticas, música e teatro. A proposta apresentada no quadro 

estimula que o espectador faça o que é proposto, aprendendo de forma lúdica; 

� Jogo: conduzido por Gali-Leu e Natália, consiste num quadro de perguntas e 

respostas com a participação de representantes de escolas. Essas perguntas são 

relacionadas a livros ou filmes indicados para a leitura prévia. Um casal de 

estudantes com idades entre dez e onze anos, da escola participante, é quem 

responde às questões formuladas com base na obra indicada; 

� Dia de gato: é nesse quadro que os personagens bonecos contracenam com os 

personagens humanos em histórias curtas que possibilitam ao espectador 

conhecer a personalidade desses personagens; 

� Fique esperto: apresentado por Gali-Leu e Natália, tem a proposta de abordar 

diversos assuntos de forma que despertem a curiosidade no telespectador; 

� Labirinto: propõe-se atrair a participação do telespectador para que ele busque 

respostas aos enigmas apresentados e as envie por e-mail ou carta para a 

produção do programa. A cada episódio um enigma é oferecido pelo Mil-Faces 

e por Gali-Leu para que seja respondido no próximo episódio. 

 



 Além dos quadros já especificados, o programa também apresenta uma série de outros 

pequenos quadros, como o parlendas, poesias, trava-línguas, com a pulga atrás da orelha, dica 

de leitura e correspondência, que possibilitam uma aproximação com o telespectador, com o 

folclore linguístico brasileiro, com a poesia e com diversas informações curiosas. 

 A proposta do programa de ser apresentado em quadros mostra-se como um recurso 

que não o deixa monótono. Em cada um deles há objetivos específicos que se utilizam do 

código visual e sonoro, sendo que a linguagem verbal empregada é de fácil compreensão para 

as crianças, sem deixá-la infantilizada. Além disso, o programa é produzido tendo o cuidado 

de deixá-lo bem humorado a partir dos diálogos realizados principalmente entre Gali-Leu e 

Mil-Faces, personagens que juntamente com os demais serão descritos a seguir, com base em 

informações do site do programa97. 

 

A) Os personagens bonecos 

 

� Gali-Leu: Um gato que, quando filhote, fora adotado por um professor que lhe ensinou 

o amor pelos livros e pela leitura. Ao crescer, muda-se para o Mundo da Leitura, onde 

encontra sempre novos livros para ler. É inteligente, generoso e vaidoso. 

Recentemente, casou-se com Borralheira. 

� Borralheira: Gata guerreira e esperta que nasceu nas ruas. É praticante de capoeira e 

adora todo tipo de exercícios físicos. Gosta de escutar música, de ouvir histórias e de 

viajar. Protege Gali-Leu das armadilhas montadas por Ratazana. 

 

   

Figura 20 – Personagens bonecos do Mundo da Leitura na TV: Gali-leu e Borralheira 

Fonte: http://mundodaleitura.upf.br/programa/img/perso_gali-leuBarralheira.gif 

                                                        
97 Conforme informações disponíveis no link: http://mundodaleitura.upf.br/programa/personagens/index.html. 



 

� Ratazana: Uma rata astuciosa que está sempre tramando contra Gali-Leu e Borralheira 

porque deseja apoderar-se do Mundo da Leitura. É muito dissimulada e gosta de se 

passar pelo que não é como um lobo sob a pele de um cordeiro. Sua sede de poder só 

não é maior que a sua vaidade: ela se considera a rainha dos malvados. 

 

           

Figura 21 – Personagens bonecos do Mundo da Leitura na TV: Ratazana 

Fonte: http://mundodaleitura.upf.br/programa/img/perso_ratazana.gif 

 

� Reco-Reco: Auxiliar da Ratazana, não chega a ser um rato malvado, mas é incapaz de 

desobedecê-la. Por ironia, acaba se tornando um grande amigo do Gali-Leu. Sonha, 

um dia, aprender a ler e escrever 

 

           

Figura 22 – Personagens bonecos do Mundo da Leitura na TV: Reco-Reco 

Fonte: http://mundodaleitura.upf.br/programa/img/perso_reco-reco.gif 

 

B) Os personagens humanos 

 



� Natália: Alegre, extrovertida, carinhosa, é confidente e conselheira do Gali-Leu. Gosta 

de fazer reportagens sobre assuntos que instigam a sua curiosidade para ficar sempre 

mais esperta. 

 

           

Figura 23 – Personagens humanos do Mundo da Leitura na TV: Natália 

Fonte: http://mundodaleitura.upf.br/programa/img/perso_natalia.gif 

 

� Mil-Faces: Brincalhão e inventivo, é uma espécie de curinga, capaz de desempenhar 

os mais diferentes papéis para garantir a segurança e a união da turminha do Mundo da 

Leitura. 

 

         

Figura 24 – Personagens humanos do Mundo da Leitura na TV: Mil-faces 

Fonte: http://mundodaleitura.upf.br/programa/img/perso_mil-faces.gif 

  

 Seguindo essa proposta de descrição dos elementos e das características que compõem 

o programa, percebe-se os personagens como simpáticos, inteligentes em função da leitura, 

curiosos e bondosos. Por outro lado, o programa também apresenta os personagens vilões, por 

meio do que se torna possível, segundo os produtores do programa, trabalhar a consciência 



moral do espectador em função do desenvolvimento das histórias com a participação do 

chamado “eixo do mal”. (MUNDO DA LEITURA, 2008). 

 Os elementos da linguagem audiovisual são apresentados de forma cuidadosa e rica. 

As imagens exibidas são de boa qualidade e revelam a atenção dada à iluminação, cenários 

coloridos e a valorização dos personagens e objetos do cenário em função dos 

enquadramentos de câmera e edição que possibilitam ver de perto o que é mostrado. Os 

elementos sonoros também são valorizados no sentido de aliar-se a situações onde só a 

imagem e o texto verbal seriam suficientes para o entendimento. Dessa maneira, destaca-se 

que o programa utiliza todas os elementos da linguagem audiovisual para prender a atenção 

do espectador, levando ao entendimento de que um código complementa o outro. 

 

3.2 Apresentação da aplicação interativa Guri “potencial” 

 

Vitor Malaggi 

 

 A partir da apresentação do Mundo da Leitura da TV, torna-se possível descrever de 

forma pormenorizada a metáfora que se pretende alcançar com o desenvolvimento da 

aplicação interativa Guri, no nível aqui descrito como “potencial”. Uma primeira informação 

de cunho educacional a ser pontuada nesse contexto refere-se ao público-alvo a que esta 

aplicação está direcionada, sendo este composto em um âmbito geral por alunos e professores 

do Ensino Fundamental, mais especificamente dos Anos Iniciais desta etapa (1º a 5º ano). Tal 

faixa etária coincide com as especificações pedagógicas do próprio programa Mundo da 

Leitura na TV, voltado ao público infantil (seis aos onze anos de idade). Contudo, deve-se 

frisar que na sua especificação final, a aplicação interativa Guri não considera requisitos 

específicos, principalmente de interface gráfica e apresentação de informações, que levem em 

conta possíveis dificuldades de alunos do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental (seis e sete 

anos de idades, respectivamente) na interação com o software, devido ao fato de estarem 

ainda em processo inicial de alfabetização. Assim, pontua-se que a apropriação da aplicação 

interativa Guri “potencial” em processos educativos dirige-se de forma mais específica aos 

alunos do 3º a 5º anos do Ensino Fundamental (8 a 10 anos de idade, respectivamente), 

período no qual, em teoria, os discentes já deveriam estar com sua alfabetização inicial 

completa. 



 A partir disso, é possível definir um objetivo educacional geral para a aplicação 

interativa Guri “potencial”, sendo esse basicamente o de proporcionar novas formas de 

intervenção dos alunos e professores nos conteúdos audiovisuais apresentados no Mundo da 

Leitura. Para isso, os sujeitos  envolvidos nos processos educativos devem estar aptos a 

“alargar potencialmente e permutatoriamente” tais conteúdos através da coparticipação no ato 

de criação de novos nós e links a partir do audiovisual, sendo isso possível pela integração de 

uma Aplicação Interativa ao programa transmitido. Nesse contexto, busca-se uma fusão entre 

as dinâmicas existentes no Mundo da Leitura na TV com as possibilidades de escrita e leitura 

subjacentes a apropriação da interatividade como conceito norteador do processo 

comunicativo mediado pela TV Digital. Isto é, permitir que os antigos telespectadores do 

programa no universo da TV Analógica (receptores-leitores) passem a assumirem-se também 

enquanto emissores de sentidos e significados, alterando e intervindo no processo de 

construção da mensagem televisiva. Em síntese, tornando-se também escritores, através da 

Aplicação Interativa que lhes permite isso.  

 Vale destacar que esta concepção de abertura à participação do telespectador no 

programa já encontra-se na gênese do Mundo da Leitura da TV, como por exemplo nos 

quadros “Jogos” (perguntas e respostas com a participação de representantes de escolas) e 

“Labirinto” (busca dos telespectadores por respostas a enigmas apresentados, sendo possível o 

envio por e-mail ou carta para a produção do programa). Também na seleção das produções 

literárias que embasam os conteúdos audiovisuais produzidos tem-se constantemente 

 

[…] o cuidado de não reduplicar e reforçar a cultura de massas, tão fortemente 
enraizada nessa mídia. Em contraposição a isso, elegeu-se como foco do programa a 
difusão das produções literárias e artísticas provenientes da cultura erudita e da 
cultura individual criadora e dos conhecimentos gerados pelas ciências modernas; 
por outro lado, buscou-se resgatar as manifestações da cultura popular, depositária 
da sabedoria secular do povo iletrado (BURLAMAQUE; BECKER, 2008, p. 1). 

 

 Ou seja, no momento em que se valorizam as diversas expressões culturais escritas por 

meio da linguagem audiovisual, configura-se um direcionamento no sentido da abertura para a 

socialização da “pronúncia da palavra” advinda de diversos setores e grupos sociais e 

culturais, abarcando assim uma gama abrangente de visões e leituras de mundo. Logo, tal 

contexto autoriza pensar que, com a disposição para uma comunicação dialógico-interativa 

permitida pela TV Digital, tal processo seja potencializado ainda mais com a possibilidade de 

expressão dos alunos e professores das diversas localidades e contextos socioculturais 

abrangidos pela área de recepção do Mundo da Leitura na TV.  



 Assim, a Aplicação Interativa Guri “potencial” pode configurar-se como uma 

fomentadora dos conteúdos e objetivos educativos específicos deste programa, ao permitir um 

maior nível de interatividade de alunos e professores, enquanto usuários teleinteragentes, com 

a produção audiovisual linear do mesmo. De forma sintética, os objetivos educacionais 

específicos potencializados por esta Aplicação Interativa podem ser resumidos como segue: 

incentivar o “[...] o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico e, principalmente, 

[...] a criação do hábito da leitura entre as crianças”, utilizando-se para isso de um conteúdo 

audiovisual composto de gêneros discursivos e formas de expressão cultural lúdicas e 

dinâmicas, tais como a “[...] manipulação de bonecos, leitura e encenação de textos infantis, 

artes gráficas, música, entre outros”98. Vale destacar ainda que tais objetivos educacionais 

podem ser respaldados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que aponta dez 

objetivos gerais do Ensino Fundamental, sendo que destes destacam-se os seguintes por 

possuírem relação direta com a concepção expressa no Mundo da Leitura na TV: 

 

� utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal 
— como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e 
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação; 

� saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 
adquirir e construir conhecimentos; 

� questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los,  
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade 
de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação 
(BRASIL, 1997, p. 67, grifo nosso).  

 

 Tais objetivos perpassam diversas áreas do conhecimento do Ensino Fundamental, e, 

de modo específico, é possível destacar potenciais educativos com a utilização da Aplicação 

Interativa Guri do Mundo da Leitura na TV principalmente no âmbito da Língua Portuguesa e 

Matemática, disciplinas centrais nos processos de ensino-aprendizagem dos Anos Iniciais de 

escolarização99.  

 Uma questão importante a ser pontuada nesse contexto versa sobre os ambientes de 

utilização da Aplicação Interativa Guri “potencial”: tal software visa apoiar ações educativas 

realizadas tão somente na escola, ou busca também expandir as “fronteiras” de espaço e 

tempo onde possam ocorrer processos de ensino-aprendizagem correlatos? Nesse sentido, 

                                                        
98 Informações disponíveis no seguinte link: http://mundodaleitura.upf.br/programa/mundodaleitura/index.html. 
99 Uma análise de como ocorrem as interlocuções de alunos e professores do Ensino Fundamental com o 

programa Mundo da Leitura na TV, objetivando o desenvolvimento de processos educativos voltados 
principalmente ao aprendizado da leitura, bem como a potencialização de situações para o uso do raciocínio 
lógico e criatividade, podem ser encontradas em Serafini (2009). 



devido às próprias características do Mundo da Leitura na TV, o qual não configura-se apenas 

como um material didático escolar (mas que pode ser usado como tal), bem como levando em 

conta uma possível manutenção da presença massiva da televisão nos lares brasileiros após a 

transição completa para o sistema digital, vislumbra-se a ideia de que a aplicação interativa 

Guri “potencial” possa ser apropriada em processos educativos formais, não formais e 

informais, ou seja, dentro e fora da escola enquanto instituição.  

 Porém, julga-se que as maiores contribuições de tal Aplicação Interativa para os 

processos educativos seriam desveladas se a escola realizasse a sua apropriação e, 

concomitantemente, incentivasse a continuidade de seu uso enquanto recurso pedagógico em 

outros ambientes educativos (como, por exemplo, a própria casa dos alunos e professores). 

Nesse contexto, se estaria contribuindo para a ocorrência tanto da aproximação dos espaços 

formais, não formais e informais de ensino, desvelando possíveis consequências benéficas a 

aprendizagem dos alunos (por exemplo, uma participação mais ativa dos pais na educação dos 

infantes), bem como uma inserção de novas linguagens e tecnologias no contexto escolar, a 

qual deve ser, contudo, fundamentada em princípios pedagógicos definidos e passíveis de 

serem integrado aos Planos Político-Pedagógicos (PPPs) das instituições.   

 Assim, a ideia subjacente a tal forma de uso é a de que a Aplicação Interativa Guri 

“potencial” fique disponível para acesso durante períodos específicos de transmissão de uma 

determinada emissora, sendo radiodifundida principalmente durante a apresentação do 

programa Mundo da Leitura na TV. Contudo, deve-se recordar que tal programa tem sua 

duração estimada em 30 minutos, o que pode inviabilizar processos comunicacionais 

interativos com o conteúdo e com outros sujeitos que demandem de um maior tempo para 

serem efetivadas. Portanto, tem-se como uma premissa técnica derivada do contexto 

educacional de apropriação da Aplicação Interativa Guri “potencial” a necessidade da 

ampliação dos períodos de transmissão deste software educativo em outros horários existentes 

na programação da emissora.  

 Ainda, e dentro das possibilidades de uso da TV Digital conjugada à uma 

infraestrutura com Canal de Interatividade, a ideia de uma Aplicação Interativa para 

potencializar o programa Mundo da Leitura na TV, por meio de um software de autoria 

colaborativa de material educativo hipermídia, passa pelo requisito técnico de estruturação de 

um sistema computacional do tipo cliente-servidor. Isto é, a persistência dos materiais 

educativos hipermídia a serem compartilhados pelos alunos e professores, bem como o acesso 

a bases de dados vinculadas de forma intrínseca ou extrínseca ao software Guri, necessitam 



invariavelmente que tal aplicação cliente executada no Set-top Box seja suportada por um 

conjunto de serviços disponibilizados por um Servidor de Aplicações. (CPQD, 2006, p. 36). 

 A partir da disposição de criação de um sistema cliente-servidor, para permitir que a 

Aplicação Interativa Guri “potencial” possa atender seus objetivos educacionais nucleares, 

torna-se possível relatar de forma mais detalhada um conjunto de funcionalidades específicas 

vislumbradas, bem como as possíveis dinâmicas de uso deste software educativo. Nesses 

termos, a ideia principal é que os alunos possam desenvolver uma malha hipermídia tendo 

como “plano de fundo” a criação de um micromundo100 conectado aos contextos e temáticas 

educativas trabalhadas nos programas Mundo da Leitura na TV. Ou seja, a partir deste mote 

temático previamente determinado, os alunos em conjunto com seus professores poderão de 

forma colaborativa inserir ao micromundo inicial “em branco” diversos recursos midiáticos 

(textos, vídeos, sons, animações), formas de comunicação on-line (chat) e off-line (fórum de 

discussões), widgets de Tecnologias Digitais de Rede (RSS, Wikipédia, Facebook, Twitter, 

etc.) e formas de gerenciamento das decisões do grupo (quiz, votações, etc.). Estes itens 

poderão, por sua vez, ser interconectados para que fomentem o micromundo educacional em 

forma de malha hipermídia, sendo que a mesma deverá representar e ser uma potencializadora 

dos processos de ensino-aprendizagem derivados de possíveis aulas e/ou projetos de pesquisa 

desenvolvidos por alunos e professores. 

 A aplicação Guri “cliente” rodará na TV Digital, e funcionará como um espaço onde 

os usuários teleinteragentes poderão conectar diversos elementos de mídia e formas de 

comunicação síncrona e assíncrona no micromundo temático ligado ao Mundo da Leitura na 

TV. Os elementos midiáticos a serem inseridos neste contexto serão disponibilizados 

inicialmente de forma interna ao sistema cliente-servidor da aplicação Guri, ou seja, por meio 

de um Servidor de Aplicações que armazenará vídeos, sons, textos e animações, e os 

compartilhará com um grupo de usuários específicos do sistema. Assim, a cada vez que a 

aplicação Guri cliente for inicializada, e os usuários diversos realizarem a autenticação nesse 

ambiente (via login e senha), deverá ser providenciada uma lista dos recursos midiáticos 

disponíveis para o grupo a que o usuário em questão se vincula. Tal lista, uma vez recebida, 

será fracionada e disposta na aplicação cliente em telas que representam as classes ou tipos do 

recursos disponíveis, permitindo que elementos específicos sejam então selecionados e 

manipulados.  
                                                        
100 O conceito de micromundo tal como apropriado na aplicação interativa Guri “potencial” parte da definição 

de Papert, que o compreende enquanto “[...] um sub-conjunto da realidade ou uma realidade construída, cuja 
estrutura se combina com a estrutura de um mecanismo cognitivo de maneira a prover um ambiente onde esta 
pode operar efetivamente”. (1980, p. 204). 



 No Servidor de Aplicações deverá estar disponível uma interface onde os alunos e 

professores desenvolvedores de um projeto de material hipermídia possam criar um arquivo 

de elementos midiáticos diversos a serem armazenados, com vistas ao acesso na aplicação 

Guri cliente quando necessário. Ainda, pretende-se que durante o uso da aplicação Guri 

cliente seja possível aos usuários a inserção de novos elementos de mídia na malha 

construída, a partir de fontes inicialmente externas ao Servidor de Aplicações, tal como, por 

exemplo, um dispositivo de armazenamento, sendo posteriormente este elemento enviado ao 

Servidor para compor o conjunto de recursos midiáticos do grupo de usuários em questão. Por 

fim, vislumbra-se a possibilidade de inclusão de elementos específicos que complementem 

estas mídias dentro da aplicação Guri cliente. Por exemplo, um texto com tamanho 

considerável pode ser importado do servidor para dentro do Guri cliente (visto que, devido a 

questões de Interação Humano-Computador, a digitação de textos em uma TV Digital via 

controle remoto impede usos mais avançados deste tipo de formato midiático), mas também 

poderá ser complementado com trechos curtos digitados pelo usuário (como por exemplo, um 

balão de fala dos personagens).  

 Na aplicação Guri cliente deverá ser possível inserir diversos elementos midiáticos, 

bem como widgets de comunicação com Tecnologias Digitais de Rede que acessam 

informações externas ao Servidor de Aplicação, ou seja, que não estão armazenadas em suas 

bases de dados. Por exemplo, em um nó da malha hipermídia temática, o aluno poderá buscar 

na Internet um leitor de RSS em sites que tenham informações sobre um assunto pertinente ao 

programa, e conectar este leitor ao nó em questão, visando mostrar notícias assim que o 

mesmo for acessado. Outra funcionalidade vislumbrada é a possibilidade de inserção de 

vídeos e sons a partir de serviços disponibilizados por sites na Internet. Assim, além da 

possibilidade de inserção em um malha hipermídia de vídeos armazenados no Servidor de 

Aplicação, o mesmo deverá atuar na intermediação para que serviços como os do Youtube 

fiquem disponíveis aos usuários, que poderão efetivar uma hiperligação da malha com um 

vídeo presente nesse site, não sendo necessário nesse contexto o armazenamento de todo o 

conteúdo do elemento midiático em questão no Servidor, mas sim tão somente o seu link na 

Web. Destaca-se ainda que, no processo de salvar as modificações em uma malha hipermídia, 

preferencialmente o Servidor de Aplicações não deverá receber uma malha atualizada por 

inteiro, mas somente a sequência de comandos que levou a malha até o estado atual.    

 Em conclusão, o Servidor de Aplicações deverá possibilitar a persistência das malhas 

hipermídias bem como o seu compartilhamento entre dois ou mais usuários pertencentes à um 

mesmo grupo, previamente definido no próprio Servidor pelo professor. Nesse contexto, uma 



questão a ser pontuada no processo de utilização do sistema cliente-servidor do software Guri 

refere-se à dinâmica de edição e gerenciamento de uma malha hipermídia pelos usuários 

coautores. Nesses termos, a Aplicação Interativa Guri “potencial” deverá em um trabalho 

conjunto com o Servidor de Aplicações efetivar um sistema assíncrono de permissões de 

modificação das malhas.  

 Em outra palavras, isso traduz-se nas seguinte possibilidades: a) no caso de um usuário 

tentar editar uma malha hipermídia a qual outro usuário já esteja editando, o sistema lhe 

negará acesso à edição, informando tal contexto ao grupo de usuários conectados à aplicação 

Guri e que compartilham da malha em questão; b) ao(s) usuário(s) que aguarda(m) a edição 

previamente iniciada por outro usuário, será permitido a visualização da malha na última 

versão disponível no servidor, sem que isto necessite de permissão para edição; c) por fim, e 

indo ao encontro da concepção de uma aplicação interativa de autoria colaborativa, pontua-se 

que as forma de comunicação on-line e off-line a serem disponibilizadas entre os usuários 

conectados (chat, fórum de discussão, votações), visam essencialmente permitir a 

coordenação das ações entre estes, para que decidam sempre que possível coletivamente as 

ações de inclusão, edição e remoção dos nós da malha hipermídia. 

 Após a descrição do projeto “potencial” da Aplicação Interativa Guri, no próximo 

subitem será apresentado o estágio atual de desenvolvimento da mesma, versando 

principalmente acerca das ferramentas tecnológicas e métodos utilizados para a criação deste 

software, bem como relatando as principais funcionalidades completamente criadas e 

agregadas.  

 

3.3 Apresentação da aplicação interativa Guri “atual” 

 

Vitor Malaggi 

 

 Inicialmente, pretende-se nesse subitem explicitar o conjunto de soluções tecnológicas 

utilizadas para o desenvolvimento da aplicação interativa Guri “atual”, sendo necessário 

portanto uma explicitação do subsistema do middleware Ginga escolhido (e, 

consequentemente, as suas linguagens), as ferramentas para codificação e testes da aplicação, 

e, por fim, uma descrição da metodologia de desenvolvimento de software adotada. Assim, 

através de estudos acerca do middleware Ginga, o qual é composto de dois subsistemas em 

que torna possível o desenvolvimento de Aplicações Interativas – o Ginga-J e o Ginga-NCL –



, verificou-se que os mesmos não são semelhantes, nem as aplicações escritas para um podem 

ser executadas sobre o outro. Efetuou-se então um estudo a fim de embasar a escolha de um 

dos subsistemas como o mais adequado para o desenvolvimento do software. O subsistema 

escolhido foi o Ginga-NCL, sendo esta escolha motivada não por critérios de melhor 

adequação técnica do subsistema, mas sim a dois fatores circunstanciais inter-relacionados.  

 Em primeiro lugar, quando do início do Projeto Guri (fevereiro/2010), somente o 

subsistema Ginga-NCL havia sido aprovado como norma técnica pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) e pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), nas 

datas de novembro/2007 e abril/2009, respectivamente. Já no que se refere às especificações 

técnicas do subsistema Ginga-J, apenas em abril de 2010 ocorreu a normatização na ABNT, o 

que significou a publicação oficial da padronização que já havia sido efetivada junto a UIT 

(março/2010)101. Segundo, e em conexão com o fato de ser uma especificação normatizada há 

mais tempo que o Ginga-J, julgou-se que o Ginga-NCL possuía um conjunto mais numeroso 

de ferramentas estáveis e materiais como artigos, livros, referências técnicas e códigos 

desenvolvidos por pesquisadores, os quais expressam conhecimentos mais sólidos acerca do 

desenvolvimento de Aplicações Interativas para esse subsistema. Portanto, no que refere-se ao 

módulo cliente, o subsistema escolhido para o desenvolvimento e execução da Aplicação 

Interativa Guri “atual” é o Ginga-NCLua, através das linguagem de programação declarativa 

NCL – Nested Context Language, em conjunto com a linguagem de programação imperativa 

Lua. 

 A partir disso, torna-se possível descrever um conjunto de ferramentas utilizadas na 

codificação e testes das versões de desenvolvimento do módulo cliente da Aplicação 

Interativa Guri, sendo todas elas executadas sobre um sistema operacional Linux, distribuição 

Ubuntu (a partir da versão 10.10 até a atual 12.04): 

 

� Ginga-NCL Virtual Set-Top-Box: máquina virtual Linux desenvolvida pela equipe do 

Laboratório Telemídia da PUC-Rio, tem a função de rodar as aplicações escritas para 

o subsistema Ginga-NCL em um ambiente simulado de execução (a partir da versão 

1.11.2 até 1.12.3)102. Para tanto, foi utilizado ainda o VMWare Player, software de 

virtualização capaz de criar e emular máquinas virtuais em um computador (versão 

                                                        
101  Ver mais em: http://softwarelivre.org/portal/tv-digital-livre/ginga-agora-e-o-quarto-padrao-mundial-para-

interatividade-reconhecido-pela-uit. 
102 Disponível para download em: http://www.gingancl.org.br/sites/gingancl.org.br/files/ferramentas/ubuntu-

server10.10-ginga-v.0.12.4-i386.zip. 



3.1.4)103; 

� Open SSH: Para disponibilizar e executar as Aplicações Interativas dentro da máquina 

virtual faz-se necessária a capacidade de copiar arquivos remotamente e acessar o 

terminal remoto da máquina, o que pode ser feito com uma ferramenta que suporte o 

protocolo SSH e SFTP. Nesse contexto, foram utilizados os aplicativos de linha de 

comando ssh e scp104, disponíveis nos repositórios da grande maioria das distribuições 

Linux; 

� Editor de textos vim105: utilizado para a codificação da aplicação em ambas as 

linguagens (NCL e Lua). Foi usado também uma ferramenta para validação dos 

documentos NCL106, e o interpretador de linha de comando oficial da linguagem 

Lua107. Tanto o editor vim como o interpretador Lua podem ser encontrados nos 

repositórios da grande maioria das distribuições Linux. 

 

 Conforme relatado a partir da escala de momentos de desenvolvimento previamente 

definida no projeto, inicialmente pontua-se que o módulo cliente do software educativo Guri 

encontra-se no terceiro estágio de seu processo de criação. Isso significa dizer que a 

Aplicação Interativa Guri “atual” oferece aos usuários uma interface na TV Digital que 

possibilita a edição, exibição e gerenciamento de apresentações de slides multimídia, sendo 

que a edição das apresentações previamente criadas pode ser feita de forma colaborativa entre 

dois ou mais alunos. Logo, para chegar ao quinto momento de desenvolvimento, faltaria 

principalmente a esta aplicação evoluir para um software de autoria colaborativa de materiais 

educacionais hipermídia, o que envolveria possibilitar a disposição de diversos elementos de 

mídia através de uma malha reticular de caráter hipertextual, ao invés de uma apresentação de 

slides linear. Ainda, a mesma deveria agrupar ao conceito de material hipermídia a 

disponibilidade de efetivação de processos comunicativos através de Tecnologias Digitais de  

Rede e ferramentas internas de colaboração on-line e off-line (chats, fóruns de discussão, 

votação).  

 Nesses termos, na sua versão atual o software possui uma tela inicial composta de uma 

breve apresentação do Guri, bem como os campos de usuário e de senha, a fim de autenticar o 

usuário e permitir acesso as suas apresentações. A digitação dos caracteres necessários a 
                                                        
103 Disponível para download em: http://www.vmware.com/go/downloadplayer/. 
104 Ambos disponíveis no site: http://www.openssh.com/. 
105  Site Oficial: http://www.vim.org. 
106 Site Oficial: http://laws.deinf.ufma.br/nclvalidator/. 
107 Disponível para download em: http://lua-users.org/wiki/LuaBinaries. 



autenticação do usuário é feita através das teclas numéricas do computador (no caso de um 

ambiente simulado) ou do controle remoto (quando do uso na própria TV Digital). A 

associação de uma determinada tecla numérica a um conjunto de caracteres alfabéticos é feita 

através do sistema de teclado alfanumérico, em que a tecla de número 2 possui 

correspondência com as letras A, B e C, sucessivamente até a tecla de numero 9, que 

corresponde aos caracteres alfabéticos W, X, Y e Z. Ainda nessa tela, o usuário deverá fazer 

uso das teclas direcionais, mais precisamente as que movem o foco para cima e para baixo 

(sendo tais teclas semelhantes tanto no teclado do computador quanto do controle remoto), 

bem como da tecla Enter ou OK, a qual efetiva a ação de acionar o botão que permite a 

passagem para a próxima tela da Aplicação Interativa.  

 Após realizar a autenticação na tela de login, o usuário é redirecionado para a tela de 

seleção, onde lhe é possível escolher qual das apresentações de slides multimídia previamente 

disponibilizadas (através do Servidor de Aplicações) ele desejará iniciar a criação ou 

continuar uma edição. Nessa tela, as interações com o teclado do computador / controle 

remoto são efetivadas basicamente através das teclas direcionais “para cima” e “para baixo”, 

bem como da tecla Enter / OK. Ainda, a partir desta tela do software o usuário pode acessar 

um botão para sair da escolha de apresentações, retornando a tela inicial de login. Nas Figuras 

25 e 26 são demonstradas as telas inicial e de seleção de apresentações da Aplicação 

Interativa Guri “atual”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Figura 25 – Tela inicial da aplicação interativa Guri “atual” 
 

 

 

 

 Figura 26 – Tela de seleção de apresentações da aplicação interativa Guri “atual” 
 



 Ao selecionar uma das apresentações disponíveis para o usuário logado, o software é 

redirecionado imediatamente para a tela de edição, a qual é o ambiente principal do módulo 

cliente do software Guri. Através dela é permitida a edição de uma apresentação de slides e a 

sua exibição. Esta tela está dividida principalmente em quatro partes, tais sejam: Menu 

Principal (item 1), Menu Secundário (item 2), Espaço de Composição de Slide (item 3) e 

Ajuda (item 4). Para uma melhor descrição das funcionalidades disponíveis na tela de edição, 

inicialmente a mesma será ilustrada na Figura 27: 

 

 Figura 27 – Tela de edição dos slides de uma apresentações na aplicação interativa Guri “atual” 

 

 O menu principal do software é composto de seis opções: “Composição de slides” 

(subitem 1a), “Galerias de mídias” (subitem 1b), “Edição de slide” (subitem 1c), “Iniciar 

apresentação de slides” (subitem 1d), “Salvar apresentação” (subitem 1e) e “Fechar tela de 

edição” (subitem 1f). Os dois primeiros itens, quando selecionados via teclas direcionais e 

botão Enter / OK, alteram as operações no sub-menu (item 2), e deslocam o foco para seleção 

de um dos seus desdobramentos. A opção “Composição de Slides” agrega as ações 

executadas sobre o conjunto da apresentações de slides (e não os elementos de mídia contidos 

nos mesmos), sendo elas: adição de um novo slide em branco após o atual, exclusão do slide 

atualmente em foco, e a troca da posição na sequência entre dois slides distintos. A opção 

“Galerias de mídia” oferece no sub-menu a seleção entre as galerias de textos, imagens, 

vídeos e a áudios.  



 Ao se selecionar uma das galerias, a tela de edição é substituída pela tela da galeria 

específica, onde um conjunto de mídias é apresentado para seleção na forma de ícones. As 

imagens e textos são representados por eles mesmos, os vídeos por um frame capturado, e os 

áudios por um rótulo. Quando uma mídia é selecionada, ela é adicionada ao slide que estava 

em foco e a galeria é substituída novamente pela tela de edição. Vale ainda destacar que na 

sua versão atual os elementos de mídia disponíveis para escolha do usuário são em número 

fixo e pré-definido internamente à Aplicação Interativa Guri, ou seja, no módulo cliente. Na 

Figura 28 é exemplificada uma das telas de escolha de elementos de mídia, dentro de uma das 

“Galerias”: 

 

 

 Figura 28 – Tela de Galeria de Mídias da aplicação interativa Guri “atual” 
 

 Além disso, tem-se ainda no Menu Principal os quatro últimos botões do menu 

principal, na forma de ícones que representam, respectivamente, as seguintes ações da tela de 

edição: a)  “Edição de slide”, o qual permite que o usuário saia do menu principal em direção 

ao slide que está sendo apresentado no momento, a partir do qual lhe é permitido executar um 

conjunto de ações pré-definidas, sendo elas a navegação entre os slides da apresentação, a 

alteração da posição dos elementos de mídia “vídeo”, “texto” e “imagem” na tela e, por fim, a 

modificação do tamanho dos elementos de mídia “vídeo” e “imagem”. b) “Iniciar 

apresentação de slides”, o qual permite que o aluno seja direcionado a uma outra tela da 

Aplicação Interativa Guri, onde lhe será apresentado de modo full screen todos os slides que 

compõe a apresentação por ele criada ou modificada. Somente nesse tela tem-se a execução 



dos elementos de mídia “Vídeo” e “Som”, visto que na tela de edição os mesmos são tão 

somente representados de forma estática; c) “Salvar apresentação”, o qual realiza o 

armazenamento da apresentação de slides multimídia criada/modificada no Servidor de 

Aplicações; d) “Fechar tela de edição”, o qual permite ao usuário retornar à tela de escolha de 

apresentações. 

 No que se refere ainda às questões de navegação e acesso as funcionalidades da 

Aplicação Interativa Guri “atual” na sua tela de edição, faz-se necessário pontuar a utilização 

das chamadas teclas coloridas do controle remoto da TV Digital, padronizadas 

respectivamente nas cores vermelho, verde, amarelo e azul. No âmbito de utilização do 

software Guri via ambiente simulado de execução de Aplicações Interativas, tais cores foram 

mapeadas para as teclas F1, F2, F3 e F4 do teclado padrão de um computador.  

 Nesse contexto, cada uma destas teclas permite a ativação de diversas funcionalidades 

da tela de edição da Aplicação Interativa Guri “atual”, tais sejam: a) tecla colorida vermelha 

(F1) – quando o foco da aplicação está sobre o Menu Secundário, permite voltar ao Menu 

Principal; quando o usuário está fazendo uso do Espaço de Composição de Slide, permite 

deletar o vídeo/texto/som/imagem que está em foco; quando a aplicação está sob o modo de 

Apresentação de Slides, permite finalizar a exibição e voltar a tela de edição; b) tecla colorida 

verde (F2) – permite sair do Espaço de Composição de Slide em direção ao Menu Principal da 

aplicação interativa. c) tecla colorida amarela (F3) – quando o usuário está fazendo uso do 

Espaço de Composição de Slide, permite alterar as funcionalidades acessíveis por meio das 

teclas direcionais do controle remoto / teclado, na seguinte sequência: mudar o foco entre 

elementos de mídia, navegar entre os slides da apresentação, mover e redimensionar os 

elementos de mídia, conforme as suas possibilidades pré-definidas. Por fim, todas as 

instruções aqui apresentadas encontram-se explicitadas em uma tela de ajuda, acessível pelo 

botão Ajuda localizado no canto inferior direito da tela de edição da aplicação interativa Guri 

“atual”: 

 



 

Figura 29 – Tela de Ajuda da aplicação interativa Guri “atual” 
  

 A partir da apresentação das funcionalidades da atual versão da aplicação interativa 

Guri no seu módulo cliente, no que se refere ao Servidor de Aplicações serão apresentadas 

inicialmente a linguagem e o conjunto de ferramentas utilizadas para a criação de uma 

Interface Web e cinco Web services108, correspondentes aos serviços prestados por este 

módulo à aplicação que é executada na TV Digital. Tais ferramentas, em síntese, podem ser 

descritas como segue: 

 

� Java SE versão 6: kit de desenvolvimento em linguagem Java, o qual contém soluções 

para a criação e execução de aplicações, como por exemplo, a máquina virtual Java 

(JVM), o compilador Java e as APIs do Java109; 

� Glassfish 3.0.1 Open Source Edition Full Platform: é um servidor de aplicações Java 

EE, baseado no padrão Open Services Gateway Initiative (OSGi)110, o qual fornece 

serviços, como a criação de pool de conexões ao banco de dados e de deploy de várias 

                                                        
108 De acordo com Gomes (2010), Web service é uma tecnologia utilizada para integração e comunicação de 

sistemas, empregada principalmente em ambientes computacionais heterogêneos. É uma tecnologia que 
conecta aplicações produzidas em diferentes plataformas por intermédio de um modelo padronizado de 
comunicação, geralmente representando por uma linguagem de marcação como o XML. 

109  Maiores informações no seguinte link: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index-jsp-
136246.html. 

110  Maiores informações no seguinte link: http://www.osgi.org/Main/HomePage.  



aplicações no mesmo servidor web111; 

� NetBeans 7.0.1112: ambiente para o desenvolvimento de aplicações webs e serviços na 

arquitetura RESTful, por meio da Application Programming Interface (API) JAX-

RS113 e sua implementação Jersey114; 

� Postgresql 8.4: banco de dados de código aberto desenvolvido e mantido pelo The 

PostgreSQL Global Development Group115; 

� Extensible Markup Language (XML): linguagem de marcação utilizada para criar a 

infra-estrutura de comunicação entre aplicações, útil para a conexão do servidor web 

com o cliente NCL da TV Digital116; 

� Java Server Faces 2.0 (JSF 2): framework utilizado para construção das páginas 

web117; 

� PrimeFaces118: biblioteca de componentes Ajax para JSF 2.0 baseado em JQuery119; 

� Java Persistence API (JPA): framework utilizado para realizar a persistência entre os 

módulos do projeto e o banco de dados120. 

 

 Em primeiro lugar, destaca-se que por intermédio da Interface Web é realizado o 

gerenciamento dos usuários do sistema, criação e manutenção de grupos de trabalho e novas 

apresentações de slides multimídia. Já os Web services são responsáveis pela 

disponibilização, persistência das modificações e confiabilidade dos dados das apresentações 

acessadas pelos usuários, necessitando para isso que possuam um receptor digital com um 

canal de retorno ativo. 

 A Interface Web foi construída com o framework JSF 2 e a biblioteca de componentes 

PrimeFaces através da IDE NetBeans, utilizando assim a linguagem de programação Java. 

Nesse contexto, os usuários deste módulo do sistema são atualmente divididos em 3 

subcategorias: Administrador, Professor e Aluno. Todos os usuários do sistema poderão 

visualizar e editar suas informações pessoais, mas cada categoria possui responsabilidades 

                                                        
111

  Site oficial do GlassFish: http://glassfish.java.net/.  
112

  Site oficial: http://netbeans.org/index.html.  
113 Mais informações em: http://jcp.org/en/jsr/detail?id=311.  
114

 Maiores informações em: http://jersey.java.net/.  
115

 Documentação disponível através do seguinte link: http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/. 
116

 Maiores Informações em: http://www.w3.org/XML/. 
117

 Acessível no seguinte link: http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html. 
118

 Página oficial: http://www.primefaces.org/.  
119 Maiores informações em: http://jqueryui.com/.  
120 Maiores informações em: http://www.oracle.com/technetwork/articles/javaee/jpa-137156.html. 



diferentes. Os usuários na categoria Administrador ficam responsáveis pelo cadastro e 

manutenção de itens básicos do sistema (criação de instituições, turmas, atribuição de alunos 

às turmas, etc.) e também pela criação de novos usuários e atribuição de categorias aos 

mesmos. Já os usuários situados na categoria Professor são responsáveis pela criação de novas 

apresentações. Para isso eles irão criar grupos de trabalho que são constituídos por usuários do 

tipo Aluno e disponibilizaram uma ou mais novas apresentações a cada grupo.  

 As apresentações ficaram disponíveis aos alunos destes grupos através do cliente de 

TV Digital que terá acesso as apresentações pelo servidor. Na Interface Web, os usuários 

classificados como Aluno poderão visualizar a quais grupos pertencem, os membros destes 

grupos e a descrição das apresentações que ele pode editar. Resumidamente, pode-se dizer que 

a Interface Web é quem alimentará o banco de dados que gerará todo o conteúdo multimídia, 

o qual será posteriormente consumido pelo cliente para TV Digital através de requisições aos 

Web services. Abaixo, são demonstradas algumas telas que compõem a Interface Web da 

Aplicação Interativa Guri “atual”: 

 

Figura 30 – Interface Web para gerenciamento de grupos de alunos no Servidor de Aplicações do 
software Guri 

  



Figura 31 – Interface Web para cadastro de usuários no Servidor de Aplicações do software Guri 
 

 Já no que se refere aos Web services citados, os mesmos foram construídos a partir do 

estilo de desenvolvimento arquitetural de serviços web conhecido como RESTful121, e 

possuem como objetivo nuclear proporcionar o respaldo necessário para a persistência das 

modificações realizadas pelo software cliente em uma apresentação de slides multimídia, bem 

como para sua construção colaborativa, sincronizada e segura entre os usuários de um dado 

grupo de alunos. Os Web services foram desenvolvidos na linguagem Java utilizando a IDE 

NetBeans e frameworks de código aberto como o Jersey, o qual propicia e facilita a 

implementação de um serviço em RESTful.  

 O software de TV Digital cliente comunica-se com o servidor através do canal de 

retorno do receptor digital, conectado a uma rede capaz de acessar um dos cinco Web services 

disponíveis por meio de URIs (Uniform Resource Identifier). Cada URI possui uma forma de 

acesso válida, executando uma ação específica, e retornando uma descrição XML com o 

resultado destinado ao software de TV Digital cliente. Assim, pontua-se que os cinco Web 

services possuem função específicas e distintas entre si, sendo a partir deles executadas um 

conjunto de ações que propiciam suporte a aplicação cliente: 1º) getPresentationList, que 

retorna a lista de apresentações disponíveis ao usuário; 2º) getPresentation, que retorna o 

                                                        
121 De forma mais específica, RESTful é a implantação do paradigma Representational State Transfer (REST) 

utilizando o protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e, assim, se beneficiando amplamente da 
arquitetura com a qual a web está disposta atualmente. 



XML descrevendo a apresentação requisitada, e trava a sua edição por outros que não o 

usuário que a requisitou; 3º) updatePresentation, o qual substitui, no servidor, a descrição em 

XML de uma apresentação pela enviada; 4º) renewLock, cujo o cliente deve fazer requisições 

periodicamente a fim de não perder a trava da apresentação; 5º) unlockPresentation, o qual 

destrava a apresentação permitindo que seja usada por outros usuários. Abaixo, ilustra-se uma 

das apresentações de slides multimídia retornada pelo Web service getPresentation à 

Aplicação Interativa Guri “atual”, na forma de um arquivo XML, após uma requisição de 

acesso para edição:  

 

 

Figura 32 – Apresentação de slides criada pela Aplicação Interativa Guri em formato XML 
 

 Por fim, é possível descrever algumas informações acerca da metodologia de 

desenvolvimento de software utilizada na criação dos módulos cliente e servidor da Aplicação 

Interativa Guri “atual”. Assim, frisa-se inicialmente a utilização de um processo de 

desenvolvimento baseado na ideia de prototipação incremental: um protótipo inicial do 

software foi criado com base em um subconjunto mínimo de requisitos (funcionalidades) e, 

então, a cada iteração do processo de desenvolvimento foram adicionadas novas 

funcionalidades a esse subconjunto. O protótipo é, assim, incrementado para abarcar tais 

adições. A partir dessa concepção, pode-se afirmar que o desenvolvimento do software Guri 

seguiu os princípios metodológicos propostos pelo Manifesto Ágil122 e, de forma mais 

                                                        
122 Disponível em: http://agilemanifesto.org. 



específica, utilizou-se estratégias vinculadas à metodologia XP (eXtreme Programming)123, 

principalmente no que se refere-se ao levantamento de requisitos por meio de Estórias de 

Usuários, desenvolvimento do software por meio de pequenas versões funcionais e criadas de 

forma iterativa, utilização de técnicas de refatoração e propriedade coletiva do código-fonte, 

participação ativa do “cliente” no desenvolvimento (nesse caso, o Coordenador do Projeto de 

Pesquisa), utilização de testes de unidades, entre outros. 

  

 Após realizar um estudo acerca de aplicações interativas desenvolvidas para a TV 

Digital no SBTVD-T, bem como efetivar a apresentação da concepção “potencial” e o estado 

“atual” do software Guri, uma Aplicação Interativa voltada à autoria colaborativa de materiais 

educativos hipermídia no contexto do programa Mundo da Leitura na TV, coloca-se como 

objetivo central do próximo capítulo o estabelecimento de um conjunto de reflexões de cunho 

educacional que busque prover um embasamento pedagógico na apropriação do Guri em 

processos de ensino-aprendizagem. Para tanto, a Aplicação Interativa Guri “potencial” será 

considerada como ponto de partida de tais reflexões, visto que em sua versão atual a mesma 

apresenta-se mais como uma prova de conceito ou protótipo experimental do que um software 

plenamente desenvolvido e capaz de ser utilizado em situações reais com usuários.  

 Acredita-se, como anteriormente ressaltado, que tanto as condições técnicas quanto 

operacionais para a continuidade de desenvolvimento da Aplicação Interativa Guri são 

factíveis no âmbito da evolução progressiva do middleware Ginga do SBTVD-T, bem como 

das pesquisas realizadas pelo GEPID acerca da temática da TV Digital. Logo, julga-se 

pertinente nesse contexto realizar um processo de reflexões em que, a princípio, a teorização 

pedagógica estará adiantada com relação ao desenvolvimento técnico do software educativo a 

que se vincula. Nesses termos, tal teorização poderá servir a continuidade das pesquisas sobre 

esta temática no interior do GEPID de dois modos principais: a) antecipando as diretrizes 

educacionais que embasarão a criação de arquiteturas pedagógicas específicas, construídas 

com o intuito de proporcionar linhas metodológicas de apropriação e teste da TV Digital em 

ambientes educativos reais; b) fornecendo um “fonte teórica” do que se espera em termos 

educacionais de uma aplicação interativa de autoria colaborativa, passível de ser traduzida 

posteriormente em novos e/ou ressignificados requisitos de software, permitindo assim uma 

progressiva evolução da Aplicação Interativa Guri.    

 

                                                        
123 Maiores informações disponíveis em: http://www.extremeprogramming.org/rules.html.  
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 No presente capítulo tem-se como objetivo central desvelar algumas reflexões acerca 

de diretrizes pedagógicas que suportem a apropriação da TV Digital na Educação, de forma 

mais específica através de Aplicações Interativas que utilizem-se do potencial comunicativo 

dialógico desse artefato para permitir a autoria colaborativa de materiais educacionais 

hipermídia, os quais representam nesse contexto uma expansão hipermidial dos conteúdos 

audiovisuais de um programa televisivo. Tais reflexões partirão nesse sentido da concepção 

de uma Aplicação Interativa específica, o software educativo Guri para a TV Digital, tendo 

como base a sua visão “potencial”, especificada no subitem 3.2 (capítulo 3, Parte II) do 

presente trabalho. Ainda, julga-se que tais diretrizes teóricas possuem um nível de 

generalização que as tornam “apropriáveis” em diversos contextos de reflexão sobre a 

utilização de recursos tecnológicos de caráter interativo nos processos educativos, ou seja, em 

que estejam envolvidas tecnologias que propiciem formas de mediação entre os sujeitos na 

(re)construção coletiva de conhecimentos. 

 Antes de mais nada, contudo, pretende-se realizar um breve debate acerca de como 

vem sendo efetivada esta aproximação entre tecnologia e educação, de forma mais específica, 

as possíveis relações entre o uso de recursos computadorizados nos processo educativos. Isto 

é, parte-se da hipótese de que tais aproximações ocorrem, em certos casos, pautadas por 

debates pedagógicos sistematicamente realizados, em que reflexões críticas e criativas atuam 

no sentido de apontar formas de apropriação destes recursos na educação que vão além de um 

mero uso instrumental da técnica. Para tanto, tais estudos e pesquisas buscam verificar nas 

características inovadoras trazidas por tais tecnologias as fontes de onde emergem possíveis 

pontos de imbricação com uma dada teoria da educação, tendo em vista potencializar 

diretrizes pedagógicas desta ou daquela teoria ou, ainda, modificá-las completamente.  

 De forma mais específica, poder-se-ia afirmar que a aproximação tal como pensada 

hipoteticamente até o presente momento ocorre dentro de uma subárea do conhecimento, a 

qual é inerentemente interdisciplinar e vem sendo pesquisada sistematicamente no Brasil 

desde a década de 70: a Informática na Educação. (MORAES, 1997). Porém, é preciso 



verificar a forma e o grau de profundidade com que ocorre essa imbricação, ou seja, o quanto 

de Informática tem-se na Educação e o quanto de Educação tem-se na Informática. Assim, é 

possível remeter essa discussão a uma citação do filósofo Immanuel Kant, o qual, ao refletir 

sobre o problema da dicotomia entre empirismo e racionalismo, pontua que os “[...] 

pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem conceitos são cegas”. (KANT, 1987, p. 

75). Mais próximo do campo educacional, mas mantendo a ideia de base na metáfora kantiana 

da relação entre intuição e conceito, Dalbosco (2007, p. 17) afirma que “[...] sem a pretensão 

de vir a ser pedagógica, a filosofia permaneceria completamente vazia e que, sem o propósito 

de querer tornar-se filosófica, a pedagogia permaneceria cega”. 

 Com efeito, acredita-se que a afirmação de Dalbosco explicita de maneira pertinente a 

natureza interdisciplinar da Pedagogia, como área do conhecimento humano que estuda o 

fenômeno educacional e que se apoia em saberes advindos da Filosofia, bem como das 

denominadas Ciências da Educação – Psicologia, Sociologia, História, entre outras. O uso 

dessas citações servirá de base para estabelecer uma relação entre Informática e Educação, 

bem como para se delinear uma hipótese preliminar. Nessa relação, julga-se não ser possível 

elevar a primeira como condição sine qua non à compreensão teórica ou aplicação prática da 

segunda, se comparada, por exemplo, com a relação entre Filosofia e Educação exposta por 

Dalbosco (2007). De fato, séculos se passaram sem que houvesse os recursos tecnológicos 

advindos do contexto sociotécnico contemporâneo, porém isso não impediu o surgimento da 

instituição escola, a qual, invariavelmente, ajudou na formação de sucessivas gerações, nas 

quais, inclusive, encontram-se grande parte dos maiores gênios do intelecto humano. 

 Entretanto, ao passo em que se reconhece entre Informática e Educação não uma 

relação imediata, mas, sim, mediada, e que se compreende que a Informática não é 

simplesmente um conjunto determinado de artefatos tecnológicos neutros e a-históricos, mas 

advindos de um contexto sociocultural específico de imbricação entre sociedade, cultura e 

tecnologias, tem-se que a reflexão pedagógica deveria também empreender esforços para a 

compreensão dessas tecnologias. Isso implica um "levar em consideração" as transformações 

da sociedade e de seus condicionantes culturais e tecnológicos, os quais acabaram por 

reconfigurar as complexas redes de relações existentes entre os diversos entes sociais, 

afetando desde o modo como se comunicam até a maneira como trabalham, produzem e 

ensinam-aprendem.  

 Portanto, avalia-se que o debate pedagógico deve buscar verificar como as 

características singulares dos recursos tecnológicos ligados à Informática podem constituir 

linguagens, ferramentas e espaços-tempos úteis na potencialização do processo educativo. 



Para tanto, tais reflexões devem atentar para a compreensão de como e quais ideais educativos 

encontram nessas tecnologias um possível ponto de intersecção entre práticas pedagógicas e 

apropriação crítica desses artefatos. A Informática, então, pode ser uma mediadora da reflexão 

da Educação sobre si própria. 

 Nesse contexto, deve-se frisar que os debates acerca da apropriação da Informática nos 

processo educativos “[...] é tão remota quanto o advento comercial dos mesmos. [...] Já em 

meados da década de 50, quando começaram a ser comercializados os primeiros 

computadores com capacidade de programação e armazenamento de informação, apareceram 

as primeiras experiências do seu uso na Educação”. (VALENTE, 1999b, p. 1). Desde esta 

gênese, torna-se possível verificar que o uso dos computadores na educação vêm sendo 

pautado pelas tentativas de aproximação deste ou daquele recursos tecnológico 

computadorizado com teorias específicas ligadas à reflexão pedagógica.  

 De modo mais específico, ao recobrar historicamente o surgimento da Informática e as 

primeiras tentativas mais sistematizadas de vinculação dos recursos computadorizados nos 

processos educativos, percebe-se que tal relação iniciou-se amplamente tendo como foco uma 

das ciências da educação: a Psicologia da Educação. A partir do estudo de teorias acerca de 

como ocorrem os processos de aprendizagem nos seres humanos, diversos pesquisadores 

pioneiros na área da Informática na Educação passaram a investigar de que forma os recursos 

tecnológicos computadorizados poderiam representar novas formas de potencializar e/ou 

modificar práticas educativas específicas.  

 É nesses termos que surge, a partir da década de 60, os primeiros softwares educativos 

baseados na teoria comportamentalista de Burrhus Frederic Skinner, também conhecida como 

behaviorismo radical ou teoria do comportamento operante. Tal teoria encara o processo de 

aprendizagem enquanto modificações no comportamento observável, a partir de reforços 

providos pelo ambiente a uma dada resposta fornecida pelo organismo, direcionada a um 

estímulo discriminativo previamente presente em tal ambiente. Tais reforços podem visar 

fortalecer ou diminuir/extinguir a frequência com que o comportamento em questão é 

verificado no organismo. (SKINNER, 1999). A partir de sua abordagem behaviorista radical, 

Skinner vislumbrou ainda nos anos 50 a aplicação do conceito de comportamento operante 

nos processos educativos, propondo um método de aprendizagem realizado através de 

instruções programadas executadas através de uma máquina de ensinar. Como bem destaca 

Almeida, a lógica de aprendizagem subjacente a tal método apoiado por um recurso 

tecnológico específico pontua que 

 



[...] o conteúdo a ser ensinado deve ser subdividido em módulos estruturados de 
forma lógica de acordo com a perspectiva pedagógica de quem planejou a 
elaboração do material instrucional. No final de cada módulo, o aluno deve 
responder a uma pergunta, cuja resposta correta leva ao módulo seguinte. Caso a 
resposta do aluno não seja correta, ele deve retornar aos módulos anteriores até obter 
sucesso  (2000, p. 15). 

 

 A partir dessa abordagem, ao passo em que a Informática avançava e as capacidades 

de armazenamento e processamento de informações possibilitavam o surgimento de softwares 

cada vez mais sofisticados, tem-se nos anos 60 a implementação da ideia de máquina de 

ensinar de Skinner a partir de computadores, os quais permitiam potencializar a concepção de 

ensino por instrução programada em um nível não conquistado anteriormente pelos artefatos 

técnico analógico-mecânicos. Tais softwares educativos, pioneiros na busca por uma 

aproximação do mundo da Informática com o da Educação, ficaram conhecidos pelo nome 

Computer-Aided Instruction (CAI), ou Instrução Auxiliada por Computador, que nada mais é 

do que a aplicação do conceito de máquina de ensinar skinneriana ao contexto dos 

computadores. (BARANAUSKAS et al., 1999, p.  50) Atualmente, segundo Valente (1999, p. 

90-96) e Almeida (2000, p. 16-17), o conceito de software do tipo CAI podem ser traduzidos 

através de diversos outros tipos de softwares educativos, sendo que cada um destes focaliza as 

atividades em momentos de aprendizagem específicos que aconteceriam segundo o modelo de 

instrução programada: de modo mais específico, os dois softwares que mais se destacam 

nesse contexto são os tutoriais e de exercício-e-prática. 

 Porém, e ainda no contexto da década de 60, ao passo em que a Informática 

continuava sua evolução e os recursos tecnológicos dela derivados possibilitavam uma 

diversificação das atividades passíveis de serem realizadas através dos computadores, novas 

concepções sobre uma aproximação desta área do conhecimento com a educação começaram 

a ser produzidas. Tal movimento pode ser representado centralmente por meio da tentativa de 

relacionamento de outra teoria acerca da aprendizagem humana, a qual versa acerca da forma 

como os sujeitos se apropriam e constroem conhecimentos através da interação e intervenção 

ativa sobre um objeto da realidade.  

 Tem-se, nesse contexto, a emergência da utilização da teoria construtivista de 

Seymour Papert na tentativa de prover um direcionamento para a Informática na Educação, 

que considere o computador não enquanto máquina de ensinar, mas sim uma máquina a ser 

ensinada pelo aluno. (PAPERT, 2008). Enquanto teoria da aprendizagem, o construcionismo 

é a uma aplicação do construtivismo de Jean Piaget com vistas à explicação da construção do 

conhecimento pelo próprio sujeito da aprendizagem ao passo em que este desenvolve de 



forma motivada um artefato tecnológico “concreto” que atua enquanto modelo para a 

(re)elaboração de suas estruturas cognitivas. Nesse sentido, Maraschin & Nevado informam 

que 

 

Se o construtivismo significa que o conhecimento é algo que construímos em nossa 
cabeça, para Papert (1987) o construcionismo nos diz que a  melhor maneira de 
realizar isto é construindo alguma coisa. Segundo ele, é na atividade de criação onde 
ocorre a mobilização da pessoa em sua totalidade, de seu senso estético, sua 
consciência ética, seu raciocínio lógico-matemático, sua estrutura emocional, etc. 
Papert nos fala da necessidade que nos ambientes de aprendizagem sejam colocados 
à disposição do sujeito ferramentas para ajudar a aprender, objetos 'para pensar com' 
(1994, p. 144). 
 

 A partir dessa perspectiva epistemológica, Papert apresenta um novo modelo de 

software educativo possível, os ambientes de programação, a partir dos quais as crianças 

poderiam resolver situações problemáticas, principalmente ligadas à disciplinas como 

Matemática e Física, a partir da descrição de um algoritmo codificado em uma linguagem de 

programação, simples o suficiente para ser apropriada por uma criança. Nasce assim em 1967 

a linguagem de programação Logo, tendo como principal mentor o próprio Papert e a sua 

concepção construtivista de utilização da Informática na Educação.  

 Basicamente, por meio de comandos de programação simples é possível ao alunos 

controlar uma tartaruga graficamente representada no ambiente virtual do software, 

solicitando a mesma, por exemplo, que desloque-se por uma determinada distância e direção - 

à esquerda e 50 unidades de movimento. A partir desses movimentos básicos e de rotinas de 

programação mais complexas, porém passíveis de serem apreendidas pelas crianças, 

configura-se um ambiente de aprendizagem suportado por computadores capaz de suportar a 

ideia construcionista de resolução de problemas por meio da criação de artefatos “concretos” 

pelas crianças. No caso da linguagem Logo, tais artefatos assumem o status de representações 

virtuais na tela do computador, e geralmente são expressos na forma de figuras geométricas 

passíveis de serem desenhadas com o movimento controlado da tartaruga. Posteriormente, a 

lógica construcionista passou a ser pensada enquanto abordagem epistemológica capaz de 

prover suporte teórico a aplicação pedagógica de outros tipos de softwares educativos nos 

processos de ensino-aprendizagem, como por exemplo os softwares de autoria e de 

modelagem. (BARANAUSKAS et al., 1999, p. 54-62; VALENTE, 1999a, p. 94-96). 

 Nesse momento, torna-se possível identificar previamente duas abordagens pioneiras 

que desvelam as primeiras formas de reflexão acerca da apropriação pedagógica da 

Informática, com vistas a potencialização dos processos de ensino-aprendizagem dos sujeitos. 



A primeira, ligada a ideia de computador enquanto máquina de ensinar por meio de instrução 

programada, é classificada por Papert (2008) de instrucionismo. Por fim, a abordagem criada 

pelo próprio Papert, e que encara o computador enquanto ferramenta a ser “ensinada” pela 

criança, suportando a resolução de situações-problemas através da criação de um artefato 

técnico “concreto”, é conhecida como construcionismo. Tais abordagens são referenciadas 

por autores como Valente (1999b, p. 2) e Almeida (2000, p. 15) como as duas grandes linhas 

da Informática na Educação, sendo que a partir delas emergem compreensões acerca de 

pontos específicos relacionados a teoria e a prática educativa. De forma sintética, as diretrizes 

pedagógicas nucleares de tal abordagem são apresentados no quadro abaixo: 

 

Quadro 11 - Comparativo entre as diretrizes pedagógicas nucleares da abordagem instrucionista e 

construcionista de Informática na Educação 

 Instrucionismo Construcionismo 

Período de Surgimento Década de 60 Década de 70 

 

Teoria da Aprendizagem 

Teoria comportamentalista de Burrhus 
Frederic Skinner (behaviorismo 

radical) 

Construtivismo de Jean Piaget e 
Construcionismo de Seymour Papert 

Modelo epistemológico 
subjacente 

Transmissão de informações 

S ← O 

Construção do conhecimento 

S ↔ O 

Metáfora Máquina de Ensinar Máquina a ser “ensinada” 

Conceito de conhecimento Produto acabado Processo em permanente 
(re)construção 

Tendência pedagógica 
relacionada124 

Tendência liberal tradicional e 
tendência liberal tecnicista 

Tendência liberal progressivista 

 

Papel do aluno 

Passivo (receptor de informações 
repassadas pelo computador) 

Ativo (sujeito que constrói o 
conhecimento através do computador) 

 

 

Papel do professor 

Administrador dos recursos técnico-
pedagogicos que permitem realizar a 

instrução do aluno através do 
computador. Fornece os materiais que 
criam o elo de ligação entre a verdade 

científica e o aluno 

Facilitador da autoaprendizagem do 
aluno ao utilizar o computador 

enquanto máquina a ser ensinada. Cria 
o ambiente propício para o surgimento 

de situações que fomentem a 
construção do conhecimento 

Relação entre ensino e 
aprendizagem 

“A melhor aprendizagem ocorre do 
aperfeiçoamento do ensino” 

“Produzir a maior aprendizagem a 
partir do mínimo ensino” 

                                                        
124 Para maiores informações acerca dos diferentes tipos de tendências pedagógicas, consultar Libâneo (1987). 



Método de ensino-
aprendizagem 

Instrução programada, aulas 
expositivas 

Resolução de situação-problema, 
descoberta, pesquisa, “aprender 

fazendo”  

Software educativos 
correlatos 

Pioneiro: Computer-Aided Instruction 
(CAIs) 

Tutoriais, Exercício-e-prática 

Pioneiro: Ambiente de programação 
educacional 

Modelagem, sistemas de autoria 

Fontes: Almeida (2000), Valente (1999a), Valente (1999b), Baranauskas et al. (1999), Libâneo (1987), 
Skinner (1999), Papert (1984) 
 

 Tais abordagens pioneiras sobre o uso da Informática na Educação abriram caminhos 

diversos para a pesquisa e aplicação prática de recursos tecnológicos computadorizados nos 

processos de ensino-aprendizagem, porém, não podem ser referenciadas atualmente como 

únicas possibilidades, nem mesmo serem consideradas hegemônicas dentro desta área do 

conhecimento. De fato, as mesmas compartilham espaços teóricos e práticos de investigação 

com demais teorias psicológicas acerca da aprendizagem humana, e as suas diretrizes 

pedagógicas decorrentes.  

 Em específico, deve-se pontuar nesse contexto a concepção inicial de uma 

determinada classe de tecnologias computacionais possibilitadas com o advento da Internet no 

final dos anos 60 e início dos anos 70, posteriormente potencializadas com a  complexificação 

e expansão da rede mundial de computadores ao redor do mundo, a partir das décadas de 80 e 

90. Tal classe de ferramentas computacionais encontra sua gênese nas características 

pioneiras da Internet, enquanto um complexo conjunto de artefatos técnicos físicos e virtuais 

que propiciam um meio de comunicação baseado na lógica das redes – multidirecional e não-

linear –, portanto, radicalmente diferenciado dos meios de comunicados às massas, como a 

TV Analógica – unidirecional e linear.  

 Isto é, tais ferramentas são as Tecnologias Digitais de Rede (TDRs), ambientes 

hipermídia de comunicação interativa surgidos com o advento da World Wide Web (WWW) 

a partir da década de 90, as quais buscam prover aos usuários da rede interfaces virtuais para a 

realização de processos de compartilhamento de informações e apropriação/construção 

coparticipada de conhecimentos. Em uma análise histórica de evolução da Internet, estas 

tecnologias representam uma complexificação e amadurecimento do potencial interativo 

existente desde a gênese da Internet (através de ferramentas comunicacionais como e-mail, 

fóruns e listas de discussão), por meio de um processo de ressignificação e criação de novos 

artefatos tecnológicos representados no ciberespaço através da linguagem hipermídia, 

possibilitada com o advento da WWW. 



 Ao passo em que tais tecnologias surgem primeiramente nos âmbitos acadêmico-

científico e industrial e, posteriormente, iniciam um processo de expansão para o conjunto da 

sociedade, acabam por prover formatos inovadores no estabelecimento de relações sociais 

entre os sujeitos, através de processos sociotécnicos mediados virtualmente no ciberespaço. 

Estes processos produzem como fenômeno subjacente no seio da sociedade a emersão de 

novas formas de produção de sentidos, ideias, técnicas, visões de mundo e significados sobre 

a realidade natural e histórico-social: tem-se, assim, o surgimento da cibercultura. Tal estatuto 

tecno-cultural da sociedade contemporânea acaba por “fazer sentir-se” também no interior do 

debate acerca da apropriação das tecnologias derivadas da Informática na Educação.  

 Assim, diversos pesquisadores ligados ao fenômeno educativo na sociedade 

contemporânea acabam por apontar uma nova tendência ou abordagem do uso da Informática 

na Educação. Pautada centralmente pela ideia de que a apropriação e construção do 

conhecimento somente ocorre por meio de processos intersubjetivos em que dois ou mais 

sujeitos, mediados pela cultura humana historicamente produzida, significam em comunhão 

um dado objeto ou fenômeno da realidade, tal abordagem julga possível que situações 

coparticipadas de ensino-aprendizagem possam ser potencializadas pelas Tecnologias Digitais 

de Rede, devido as suas funcionalidades comunicativas inerentemente dialógico-interativas. 

 Nesse contexto, uma das teorias acerca da aprendizagem humana que vem sendo 

sistematicamente pesquisada no interior desta abordagem, como fonte teórica para a 

apropriação das Tecnologias Digitais de Rede em processos educativos, é a Psicologia 

Histórico-Cultural inicialmente desenvolvida por Lev S. Vygotsky, Alexander R. Luria e 

Alexei N. Leontiev. Em tal teoria psicológica, a aprendizagem é vista como um processo 

inseparável da ação de ensino, em que sujeitos mediados por signos culturalmente criados 

efetivam processos de interação social através dos quais internalizam significados da cultura, 

por meio tanto da apropriação quanto da criação coparticipada de rede de conceitos que se 

remetem aos objetos e fenômenos da realidade.  

 A escola psicológica de Vygotsky, Luria e Leontiev interpreta o potencial desvelado 

pela união entre pensamento e linguagem enquanto processo instrumental e histórico-cultural, 

por meio do qual os sujeitos desenvolvem as suas Funções Psicológicas Superiores, ao passo 

em que internalizam no nível intrapsíquico (natureza pessoal) ações psicológicas que ocorrem 

em um primeiro momento no nível interpsíquico (natureza social). Logo, é através dos 

processos intersubjetivos realizados em um dado contexto sociocultural entre dois ou mais 

sujeitos, efetivados via interação social mediada por signos linguísticos, que criam-se as 

condições essenciais para o desenvolvimento psicológico do sujeito. Nesses termos, para a 



Psicologia Histórico-Cultural a aprendizagem é essencialmente um processo coparticipado e 

que antecede o desenvolvimento, pois cria as condições para que o mesmo ocorra ao atuar na 

Zona de Desenvolvimento Proximal do sujeito. (VIGOTSKI, 1998, 1991). 

 A partir da teoria psicológica gestada na escola soviética de Vygotsky, Luria e 

Leontiev, e posteriormente continuada por autores como Gálperin, Elkónin e Davidov, 

pesquisadores ligados à Informática na Educação passaram a vislumbrar o potencial educativo 

das tecnologias comunicativas interativas que emergem com o surgimento da Internet, tendo 

como base uma epistemologia que considera o conhecimento humano enquanto processo 

pautado pela dialética entre objetividade-intersubjetividade. Isto traduz-se em uma abordagem 

em que o conhecimento passa a ser o processo resultante de ações interpsíquicas mediadas 

tecnologicamente entre os sujeitos e que serão, posteriormente, internalizadas através de redes 

de conceitos explicativos da realidade. Tais processos que ocorrem ao passo em que os 

sujeitos efetivam a apropriação/ressignificação da cultura humana historicamente organizada, 

bem como enquanto criam novos conceitos, significados e sentidos para suas ações no mundo 

tendo como base os aspectos culturais que os antecederam.  

 Cultura esta, por fim, que remete-se à ação dos sujeitos em comunhão na realidade, 

buscando transformá-la e significá-la socialmente, o que realizam através do seu pensamento-

linguagem. Para tal abordagem da Informática na Educação, portanto, as TDRs provém um 

conjunto de instrumentos técnicos que propiciam a interação social entre professores, alunos e 

demais sujeitos situados fora do espaço-tempo escolar, fomentando processos de ensino-

aprendizagem que retiram das características interativas de tais artefatos concepções de práxis 

pedagógicas baseadas na ideia de coparticipação e colaboração no ato de transformar, 

interpretar e apreender conceitualmente a realidade natural e histórico-cultural, em seus 

objetos e fenômenos constitutivos.  

 Por fim, poderíamos situar dentro de tal abordagem da Informática na Educação, 

pioneiramente explorada através da Psicologia Histórico-Cultural, outras teorias da 

aprendizagem que são apropriadas nesse contexto de investigações com vistas a embasar a 

compreensão dos processos de ensino-aprendizagem passíveis de serem mediados por 

artefatos tecnológicos, especialmente os que permitem a potencialização da autoria 

colaborativa e coparticipada de conhecimentos via comunicação interativa no ciberespaço. 

Assim, podem ser citadas como exemplo as perspectivas psicológicas da Cognição 

Distribuída, pesquisada por autores como Edwin Hutchins, Roy Pea e Gavriel Salomon 

(SALOMON, 1993), e o Conectivismo enquanto “teoria da aprendizagem da era digital”, de 

George Siemens e Stephen Downes. (SIEMENS, 2005). 



 A partir da breve revisão das abordagens ou linhas de investigação no campo da 

Informática na Educação, pretende-se introduzir nesse debate a hipótese da apropriação das 

concepções epistemológicas, políticas e pedagógicas de Paulo Freire enquanto arcabouço 

conceitual passível de embasar a inserção específica das Tecnologias Digitais de Rede nos 

processos de ensino-aprendizagem escolares. Nesse sentido, parte-se da concepção da TV 

Digital como exemplo de lócus técnico onde as TDRs podem operar na sociedade 

contemporânea e, em específico para o contexto deste trabalho, destaca-se a apropriação de 

softwares educativos de autoria colaborativa de materiais educativos hipermídia, tais como a 

Aplicação Interativa Guri, enquanto ferramenta fomentadora de processos educativos que vão 

ao encontro das premissas apresentadas acerca da terceira abordagem sobre a Informática na 

Educação.  

 A introdução das ideias de Freire como fonte teórica e prática de uma possível 

imbricação entre recursos tecnológicos computadorizados ligados às TDRs e os processos 

educativos não seria justificável se fosse pautada tão somente por um “anseio” de 

interpretação de fenômenos e práticas advindas desta união, porém, já explicados de forma 

suficientemente acurada e rigorosa a partir de pesquisas que partem das teorias subjacentes a 

abordagem anteriormente referida. Seria necessário, portanto, vislumbrar potenciais ainda não 

explorados dentro das concepções de Freire – as quais, ressalta-se desde agora, não 

encontram-se demarcadas dentro da área de conhecimento da Psicologia da Educação, porém, 

possuem convergências nucleares com as propostas da Psicologia Histórico-Cultural –, para a 

teorização e aplicação prática de ações que buscam encontrar nas tecnologias 

comunicacionais interativas formas de potencializar, ressignificar e, até mesmo, transformar 

completamente a práxis pedagógica que vem sendo realizada em espaços formais e não-

formais de ensino-aprendizagem.  

 Nesse sentido, julga-se que a partir da identificação do conceito de comunicação 

dialógica de Freire, e da explicitação da convergência dos seus elementos constituintes com o 

conceito de interatividade – central na compreensão dos processos comunicativos via TDRs –, 

desvelam-se possibilidades de investigação em Informática na Educação que apresentam 

conjugadas entre si temas centrais ao debate educacional na sociedade contemporânea. Em 

outras palavras, a partir do aporte teórico providenciado pela ideia de diálogo postulada por 

Freire é possível compreender: a) a natureza epistemológica dos processos de ensino-

aprendizagem via TDRs; b) o potencial político da apropriação das TDRs nos contextos 

educativos formais e não-formais; c) a influência da dimensão epistemológica e política do 

diálogo na ressignificação dos processos educativos via TDRs, tendo em vista a efetivação 



teórica e prática de uma Educação Libertadora, enquanto instrumento essencial ao processo de 

conscientização dos sujeitos – ou seja, de desvelamento e transformação da realidade natural e 

social.  

 Assim, por ser um estudioso que concentrou seu foco de análises no fenômeno 

educativo a partir de um objetivo político claro – a emancipação humana por meio da 

transformação social –, ao mesmo tempo em que apropriou-se de conhecimentos advindos da 

pedagogia Freire buscou aporte teórico em diversas áreas do saber, com vistas à compreender 

a educação em suas múltiplas determinações: enquanto fenômeno dialeticamente social e 

individual. Por este motivos, suas reflexões propiciam a base epistêmica, política e 

pedagógica necessária para repensar as ações de inserção das tecnologias comunicacionais 

interativas advindas do contexto cibercultural contemporâneo enquanto elementos teórico-

práticos de uma reflexão acerca dos processos educativos. Nesse sentido, acredita-se que 

algumas problematizações podem ser pontuadas, as quais resumem as colocações até então 

efetivadas:  

 

� As tecnologias comunicacionais interativas existentes no contexto socio-técnico 

contemporâneo podem configurar-se enquanto lócus para a superação dos processos 

extensionistas no ato de conhecer, os quais embasam a Educação Bancária que vem 

sendo, ainda, majoritariamente praticada nas escolas e demais locais onde são 

realizadas ações educativas?  

� Podem tais tecnologias, ainda, atuarem como potencializadoras da promoção do 

diálogo, visando prover aos sujeitos dos processos educativos o direito de "dizer a sua 

palavra" e, assim, agir e refletir em comunhão na e com a realidade? Ou seja, podem 

tais tecnologias serem entendidas como um meio para potencializar processos de Ação 

Cultural pela Liberdade, efetivados através do diálogo enquanto elemento essencial 

para uma Educação Libertadora? 

� No marco teórico e prático de uma Educação Libertadora, que apropria-se destas 

tecnologias comunicionais interativas na efetivação dos processos de ensino-

aprendizagem, quais seriam as ressignificações e modificações a serem efetivadas nas 

diretrizes pedagógicas nucleares que norteiam as práticas educativas escolares e não-

escolares? 

 

 Em conclusão, tendo em vista o potencial do conceito de diálogo de Freire enquanto 

base teórica consistente para pensar as novas formas de comunicação surgidas na “Era” dos 



Computadores – por consequência, da TV Digital e das Aplicações Interativas que operam 

através deste meio de comunicação –, bem como vislumbrando potenciais teóricos e práticos 

na imbricação de tais perspectivas no campo educacional, apresentam-se nos próximos 

subitens do presente trabalho um conjunto de diretrizes pedagógicas que visam embasar uma 

proposta de união da Informática na Educação. Tal proposta partirá de uma macro-diretriz, 

dentro da qual serão discutidas de forma pormenorizada questões nucleares de ressignificação 

dos processos de ensino-aprendizagem quando da apropriação das TDRs em espaços 

educativos. Esta macro-diretriz pode ser assim sintetizada: Autoria Colaborativa – conceito-

chave para uma epistemologia dos processos de ensino-aprendizagem suportados pelas TDRs 

na Educação Libertadora. 

 A partir disso, vislumbra-se verificar em que medida os fundamentos antropológicos, 

epistemológicos, políticos e pedagógicos da Educação Libertadora de Freire, fundada no 

diálogo e na problematização, podem ser apropriados para a inserção crítica e criativa das 

TDRs em processos de ensino-aprendizagem. Com base no conceito de autoria colaborativa, 

enquanto lócus coagulador da imbricação entre as capacidades comunicacionais interativas 

das TDRs e a proposta dialógica-problematizadora pedagógica de Freire, serão pontuadas 

duas ressignificações nucleares nos processos educativos desenvolvidos em tal contexto, tais 

sejam: dos papeis de professores e alunos e dos métodos de ensino-aprendizagem. 

 Porém, antes de discutir tais questões, algumas considerações acerca da Educação 

Libertadora de Freire devem ser teoricamente delimitadas, tendo em vista que a partir do 

entendimento deste autor sobre a educação enquanto especificidade humana, bem como do 

papel das práticas educativas na emancipação dos homens em contextos histórico-sociais 

específicos, torna possível posteriormente compreender a importância do diálogo como 

fundamento epistemológico e político de processos de ensino-aprendizagem mediados por 

tecnologias de comunicação interativa. Nesses termos, e buscando manter uma coerência com 

a gênese antropológica, epistemológica e política da pedagogia freireana, a tentativa aqui 

intencionada de união entre Informática e Educação insere-se em um esforço mais amplo de 

verificar em que medida a apropriação das TDRs pode contribuir para o desvelamento de 

processos educativos críticos, criativos e libertadores. Isto é, processos que, não caindo na 

ilusão acrítica de que a educação é o fator central de modificação das estruturas sociais, 

possam oferecer uma contribuição relevante para a conscientização dos sujeitos, verdadeiros 

artífices de uma transformação radical da sociedade opressora e injusta “ainda” existente. 

 



4.1 Síntese dos fundamentos da Educação Libertadora em Paulo Freire 
 

 Inicialmente, deve ser destacado que o presente subitem configura-se como uma 

introdução aos pontos de intersecção vislumbrados entre o pensamento educacional freireano 

e a apropriação das tecnologias comunicacionais interativas em contextos de ensino-

aprendizagem. Tal introdução, a qual visa expor o conceito de Educação Libertadora em 

Paulo Freire, se faz necessária por dois motivos principais: a) situar os possíveis leitores do 

trabalho aqui exposto, tomando como base as diretrizes mais gerais acerca do pensamento 

educacional de Freire; b) buscar uma coerência com o embasamento e objetivos 

antropológicos, epistemológicos e políticos do pensamento educacional freireano, o que nesse 

contexto significa imbricar Informática e Educação com vistas à efetivação de processos de 

ensino-aprendizagem pautados por uma finalidade macro-social específica: a busca pela 

libertação humana, através do desvelamento e transformação da realidade natural e social 

pelos sujeitos em comunhão. 

 A princípio, tal proposta de uma Educação Libertadora pode soar genérica e de difícil 

resolução em uma prática pedagógica apoiada por recursos tecnológicos. Contudo, espera-se 

que no decorrer do presente texto sejam apontados e debatidos alguns indícios que autorizam 

inferir potenciais explícitos na apropriação educacional libertadora dos recursos 

computacionais contemporâneos, especificamente os que tornam possível processos 

interativos de comunicação. Ainda nesse contexto introdutório, outra breve digressão deve ser 

efetivada: visando embasar o entendimento da Educação Libertadora de Paulo Freire, serão 

aqui retomados conceitos nucleares a obra deste autor e que, anteriormente, foram discutidos 

e conceitualmente tratados nesse trabalho, mais especificamente no seu subitem 2.4 (Parte I, 

capítulo 2) “Considerações sobre os aspectos comunicacionais na TV Digital: conceitos e 

fundamentos antropológicos, epistemológicos e políticos”. Logo, a partir deste ponto faz-se 

necessário remeter o leitor à revisão deste texto, para que uma interpretação e compreensão 

acurada dos próximos subitem do presente trabalho possa ser criticamente realizadas.  

 Em resumo, coloca-se que o objetivo central do subitem em questão é o de retomar 

alguns conceitos antropológicos, epistemológicos e políticos da obra de Freire, no sentido de 

efetivar uma síntese que aponte para a delimitação do que significa a Educação Libertadora. 

Conceito este, por fim, central na delimitação da gênese e fins educacionais intencionados 

com a  proposta de imbricação entre Informática e Educação e, de forma mais específica, com 

o uso da TV Digital enquanto meio de comunicação interativo nos processos educativos. 



 Nesse contexto, um ponto de partida para a conceituação da Educação Libertadora 

pode configurar-se pela ação de situar as concepções pedagógicas de Paulo Freire no interior 

do quadro geral das tendências pedagógicas contemporâneas. Para isso, é possível utilizar os 

levantamentos e discussões apresentadas por Libâneo (1986, p. 19-43) e Saviani (2008, p. 3-

28) acerca de tais tendências, sendo que para o primeiro destes autores as mesmas podem ser 

divididas em dois grandes grupos – Pedagogia Liberal e Pedagogia Progressista; já para o 

segundo autor, as teorias da educação podem ser compreendidas a partir da sua perspectiva 

não-crítica e crítica. Ressalta-se que ambas as classificações de tais grupos de tendências 

pedagógicas possuem convergências entre si, visto que o critério de demarcação utilizado 

pelos autores ancora-se na “[...] posição que adotam em relação aos condicionantes 

sociopolíticos da escola” (LIBÂNEO, 1986, p. 21), ou seja, na problemática das “[...] relações 

entre educação e sociedade”. (SAVIANI, 2008, p. 4). 

 Assim, nas tendências pedagógicas liberais ou não-críticas tem-se uma relação 

delimitada a partir da perspectiva de que a instituição escolar é capaz de equalizar problemas 

sociais diversos dos indivíduos ao passo em que possui uma autonomia quase que total com 

relação à sociedade. Tais tendências pedagógicas são compreendidas nesse sentido por 

Saviani enquanto teorias da educação não-críticas, visto que “[...] encaram a educação como 

autônoma e buscam compreendê-la a partir dela mesma” (2008, p. 5), chegando com base em 

tal posicionamento a colocar na educação “[...] um papel decisivo na conformação da 

sociedade evitando sua desagregação e, mais do que isso, garantindo a construção de uma 

sociedade igualitária”. (Ibidem, p. 4). Nesse mesmo contexto, a partir de Libâneo pode-se 

identificar que as concepções pedagógicas progressistas destacam-se por partir “[...] de uma 

análise crítica das realidades sociais, [sustentando] implicitamente as finalidades 

sociopolíticas da educação” (1986, p. 32), o que se traduz em uma perspectiva crítica na visão 

de Saviani, ao passo em que “[…] se empenham em compreender a educação remetendo-a 

sempre a seus condicionantes objetivos, isto é, à estrutura socioeconômica que determina a 

forma de manifestação do fenômeno educativo”. (2008, p. 5). 

 Nesse sentido, e detendo-se nesse momento na classificação proposta por Libâneo 

(1986, p. 21), as tendências pedagógicas contemporâneas poderiam ser assim assentadas no 

interior dos dois grandes grupos ora trabalhados: 

 

� Pedagogia Liberal 

� Tendência liberal tradicional 

� Tendência liberal renovada progressivista 



� Tendência liberal renovada não-diretiva 

� Tendência liberal tecnicista 

� Pedagogia Progressista 

� Tendência progressista libertadora 

� Tendência progressista libertária 

� Tendência progressista crítico-social dos conteúdos 

 

 Com base nesta distribuição, Libâneo (1986, p. 33-35) identifica a pedagogia proposta 

por Paulo Freire enquanto “Tendência progressista libertadora”, ou seja, uma interpretação da 

teoria e da prática da educação que parte de uma visão crítica da relação entre escola (ou 

processos formativos educacionais) e sociedade. De fato, é possível verificar na obra de Freire 

diversas referências ao debate desta relação fundamental à compreensão do fenômeno 

educativo, sendo que a partir destas autoriza-se ratificar a posição pontuada por Libâneo. A 

título de exemplificação, da compreensão freireana acerca da relação sociedade e educação, 

transcreve-se abaixo uma citação desvela a criticidade inerente ao pensamento de Paulo Freire 

 

Uma tal separação entre educação e política, ingênua ou astutamente feita, 
enfatizemos, não apenas é irreal, mas perigosa. Pensar a educação 
independentemente do poder que a constitui, desgarrá-la da realidade concreta em 
que se forja, nos leva a uma das seguintes conseqüências. De um lado, reduzi-la a 
um mundo de valores e ideais abstratos, que o pedagogo constrói no interior de sua 
consciência, sem sequer perceber os condicionamentos que o fazem pensar assim; de 
outro, convertê-la num repertório de técnicas comportamentais. Ou ainda, tomar a 
educação como alavanca da transformação da realidade. Na verdade, porém, 
não é a educação que forma a sociedade de uma certa maneira, mas a sociedade 
que, formando-se de uma certa maneira, constitui a educação de acordo com os 
valores que a norteiam. Mas, como este não é um processo mecânico, a sociedade 
que estrutura a educação em função dos interesses de quem tem o poder, passa a ter 
nela um fator fundamental para sua preservação. A concepção da educação como 
alavanca da transformação da realidade resulta, em parte, da apreensão incompleta 
do ciclo acima referido. Funda-se no segundo momento do ciclo, o em que a 
educação funciona como instrumento de preservação. É como se os defensores de tal 
concepção dissessem: 'Se a educação mantém é porque pode transformar o que 
mantém'. Esquecem-se de que o poder que a cria para que ela o mantenha não a 
permite trabalhar contra ele. Por isto é que a transformação radical e profunda da 
educação, como sistema, só se dá – e mesmo assim não de forma automática e 
mecânica – quando a sociedade é transformada radicalmente também (2010a, p. 
172-173, grifo nosso). 

 

 É a partir desse contexto de inserção da pedagogia de Freire dentro do quadro 

tendências pedagógicas críticas e progressista que torna-se possível desvelar o conceito de 

Educação Libertadora, enquanto arcabouço sintetizador das diversas propostas deste autor 

acerca dos problemas concernentes aos processos educativos: a epistemologia que guia as 



ações de ensino-aprendizagem, os fins políticos da educação, a questão da relação entre 

educador e educando, a constituição dos espaços e tempos escolares, entre outros. Nesse 

sentido, para exemplificar o porque do adjetivo “libertadora” enquanto caracterizador da 

concepção pedagógicas freireana, é possível retomar novamente a discussão de Libâneo 

acerca das Pedagogias Progressistas. Para esta autor, a leitura crítica da relação entre 

educação e sociedade efetivada por tais tendências pedagógicas não visam tão somente 

configurar uma descrição da realidade social presente em um dado espaço-tempo histórico, 

apesar de partirem de tal análise (apoiada, por sua vez, em ciências da educação como, por 

exemplo, a Sociologia da Educação).  

 Mais do que isso, as pedagogias progressistas buscam estar atentas criticamente para a 

relação sociedade-educação-escola com vistas à constituição de novas propostas educacionais 

que insiram-se como instrumentos de luta pela transformação radical da sociedade de classe, 

injusta e opressora, que ainda persiste na maior parte do mundo. Assim, Libâneo (1986, p. 32) 

coloca que “[...] a pedagogia progressista, não tem como institucionalizar-se numa sociedade 

capitalista; daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas 

sociais”. Tal constatação na visão de Freire (2010a, p. 173-174) não deve significar para os 

educadores progressistas um fator de imobilismo ou de desesperança, por não haver nada a ser 

feito antes da transformação de tal sociedade, visto que há muito a ser feito dentro do que é 

historicamente viável. Isto é, pequenas ações possíveis de serem efetivadas e que vão ao 

encontro do processo global de ruptura com a sociedade opressora, as quais estão ancoradas 

na constatação de que, se a sociedade condiciona em grande parte a educação, ambas são 

criações humanas e, dentro da compreensão da historicidade das relações dialética entre 

sujeitos-sociedade ou intersubjetividade-objetividade, são passíveis de serem radicalmente 

transformadas.  

 Nesse sentido, a Pedagogia Progressista e, mais especificamente, a tendência 

pedagógica libertadora, é expressada na seguinte frase de Freire – “Educação não transforma 

o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo” –, sendo que isso 

significa, portanto, uma compreensão ao mesmo tempo crítica e esperançosa de que se “[...] a 

educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 

(FREIRE, 2000, p. 67). Tais frases tipificam uma compreensão pedagógica crítica e de caráter 

não-idealista, a qual pontua a atividade prática dos sujeitos sobre a realidade objetiva como 

elemento nuclear dos processos de transformação social, não bastando para isso tão somente o 

desvelamento da realidade em questão. Logo, tem-se para Freire que qualquer mudança é 

fruto da práxis dos sujeitos em comunhão em um dado contexto social e histórico-cultural.  



 A educação, nesse contexto, pode subsidiar processos de conscientização acerca de 

como os sujeitos e a realidade vem constituindo-se, sendo essencial para isso a apropriação de 

um conjunto de conhecimentos científico-filosóficos que tornem possível compreender a 

sociedade em seus elementos constitutivos. Porém, a conscientização em si enquanto 

momento de desvelamento da prática social dos sujeitos na e com a realidade não basta para 

completar o processo de transformação social de uma realidade opressora, visto que para isso 

os sujeitos devem alterar e modificar praticamente os elementos objetivos que sustentam as 

estruturas de tal sociedade. 

 Partindo das considerações efetivadas até o momento, torna-se possível destacar que 

em Freire o debate acerca dos pressupostos da Educação Libertadora ocorre por meio da 

contraposição desta concepção pedagógica com o que o autor denominou Educação Bancária. 

Para Freire, a educação de caráter dialógico e problematizador que busca a emancipação 

humana caracteriza-se como práxis pedagógica antagônica dos processos narrativos, 

intelectualistas e burocráticos da concepção bancária, sendo tal embate de tendências contexto 

resultante das contradições socio-econômico-culturais que permeiam a sociedade capitalista 

contemporânea. Nesse sentido, faz-se necessário pontuar as fundamentações teórico-práticas 

de ambas estas concepções educativas, o que permitirá por fim deixar mais clara a opção de 

Freire acerca dos processos de ensino-aprendizagem a serem desenvolvidos para se alcançar a 

emancipação humana. 

 Em primeiro lugar, é possível iniciar a breve reflexão sobre a Educação Bancária 

tomando como categoria de análise seus fundamentos antropológicos, epistemológicos e 

políticos, para então identificar como os mesmos configuram uma determinada prática 

educativa. Nesse contexto, vale destacar inicialmente que as considerações de Freire acerca da 

Educação Bancária não derivam senão de uma análise das experiências práticas vivenciadas 

pelo autor nos contextos histórico-culturais no qual transitou, notadamente no Brasil da 

década de 50 até meados da década de 60 (mais precisamente 1964, quando Freire foi exilado 

pela Ditadura Militar). Assim, é possível verificar já em suas primeiras publicações uma 

aguda crítica as práticas educativas rigidamente burocráticas, intelectualistas e transmissivas 

vigentes em tal época no Brasil. Por exemplo, quando discute em “Educação como Prática da 

Liberdade” os métodos de alfabetização “puramente mecânicos” e “instrumentais”, 

representantes de uma educação que transformava os homens em “pacientes do processo” de 

ensino-aprendizagem, levando-os a posições “quietistas” e “fatalistas” frente ao mundo as 

quais, por fim, os deixavam acríticos e ingenuamente desarmados para o trânsito da sociedade 



brasileira à época. É nesses termos que Freire identifica que na educação brasileira de seu 

tempo não existe nada ou quase nada  

 

[...] que desenvolva no nosso estudante o gosto da pesquisa, da constatação, da 
revisão dos 'achados' – o que implicaria no desenvolvimento da consciência 
transitivo crítica. […] A própria posição da nossa escola, de modo geral acalentada 
ela mesma pela sonoridade da palavra, pela memorização dos trechos, pela 
desvinculação da realidade, pela tendência a reduzir os meios de aprendizagem às 
formas meramente nocionais, já é uma posição caracteristicamente ingênua (2010b, 
p. 103).  

 

 Tal noção existencialmente construída de um modelo de educação transmissiva, 

narrativa e intelectualística é que proporciona a Freire o material concreto para analisar o que 

o autor denominou de Educação Bancária, a qual foi posteriormente refletida criticamente e 

de maneira mais metódica e sistemática nas obras “Pedagogia do Oprimido” e “Extensão ou 

Comunicação?”. Em primeiro lugar, tal modelo educativo parte do que Freire denomina falsa 

visão antropológica das relações homem-mundo, posto que o indivíduo é compreendido 

enquanto ser determinado pela realidade concreta na qual ele se desloca, não como sujeito 

condicionado pela volta dialética das suas ações sobre o mundo, mas como objeto passivo 

frente a uma realidade que lhe imprime em sua consciência os seus dados constitutivos.  

 Em tal antropologia objetificadora dos sujeitos, o homem é entendido como ser em 

grande parte “concluído” desde o seu nascimento, visto que as modificações pelas quais passa 

durante o seu estar no mundo não diz respeito a sua práxis  na realidade, mas tão somente 

desdobram-se de um ajustamento seu perante a realidade que o molda e determina em suas 

possibilidade de ação e reflexão. Em síntese, tem-se uma negação completa da visão 

antropológica que norteia a Educação Libertadora anteriormente discutida, pois a Educação 

Bancária toma como base “[...] uma dicotomia inexistente homem-mundo. Homens 

simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores e não 

recriadores do mundo”. (FREIRE, 2011, p. 87). 

 No que se referem ao seus fundamentos epistemológicos, a Educação Bancária baseia-

se na concepção de que os conteúdos escolares, os quais guardam em si os conhecimentos das 

ciências, da filosofia, das artes, entre outros, devem ser transmitidos  pelo sujeito que os 

detém de forma invariável e universalmente – o professores –, para aqueles que nada sabem e, 

assim, devem manter-se receptivos a extensão dos conhecimentos operada pelo falar/ditar do 

mestre-escola – os alunos. Em tal modelo educativo opera uma compreensão epistemológica 

embasada na visão antropológica do ser humano enquanto objeto passivo frente ao mundo, na 

qual a consciência humana ocuparia um determinado espaço dentro do ser humano,  



 

[...] como se fosse alguma seção 'dentro' dos homens, mecanicistamente 
compartimentada, passivamente aberta ao mundo que a irá 'enchendo' de realidade. 
Uma consciência continente a receber permanentemente os depósitos que o mundo 
lhe faz, e que se vão transformando em seus conteúdos (Ibidem, p. 87). 

 

 Tal compreensão do ato de conhecimento da realidade pelo ser humano, também 

caracterizada por Freire (2010a, p. 53) como “concepção 'digestiva' do conhecimento” – onde 

a consciência, para conhecer, deve ser “engordada” de realidade, tornando o sujeito assim 

“intelectualmente gordo” –, é explicada por uma epistemologia de caráter extensionista. Esta 

negando a todos os sujeitos envolvidos na situação gnosiológica uma participação ativa no 

desvelamento e transformação da realidade, acaba por torná-los passivos como um objeto da 

ação diretivista da realidade ou de outra pessoa. Como bem ressalta Freire (1977, p. 22), a 

ação de conhecimento de verniz extensionista é sinônimo de transmissão unidirecional de 

informações na relação de um polo ativo – sujeito ou realidade – para um polo passivo, um 

receptáculo destas informações – outro sujeito, na verdade, tornado objeto. Tal visão nega a 

relação de conhecimento enquanto situação gnosiológica exercida por sujeitos da e na práxis, 

ou seja, seres transformadores da realidade de forma comungada. Nestes termos, incorre em 

falsas compreensões do que é o ato de conhecer dos homens no e com o mundo e os outros.  

 Ao passo em que não compreende que para conhecer é preciso intervenção na 

realidade, e que esta é essencialmente dinâmica por ser marcada pela dialética entre 

permanência e mudança, o aprender em tal visão epistemológica não possui qualquer relação 

com a transformação, reinvenção e ressignificação do apreendido, e a consequente aplicação 

do mesmo em novas situações existenciais concretas. Tem-se aqui uma visão de 

conhecimento como algo estático, petrificado, sem relação com a realidade concreta do qual 

derivou e para a qual deve dirigir-se sempre no ato de conhecer verdadeiro. Por fim, a 

objetificação dos sujeitos no ato unidirecional de extensão de conhecimentos acaba por 

inviabilizar o processo de conscientização, pois ao tornarem-se meramente depósitos passivos 

os alunos não exercitam o processo contínuo de ad-miraração crítica do objeto de 

conhecimento na sua constituição todo-partes, o que lhes permitiria alcançar não somente o 

“perfil superficial” do objeto, mas sim a sua razão de ser, seu logos constituinte. (FREIRE, 

1977, p. 26-29).  

 Assim, tal visão epistemológica molda práticas educativas bancárias por negar a busca 

constante de educadores e educandos por "serem mais" em comunhão, o que termina por 

inviabilizar a convivência autêntica e a verdadeira apropriação e produção de conhecimentos 



para ambos. Este posicionamento de Freire é radicalmente coerente com as suas concepções 

sobre o ato de conhecer, visto que fora da práxis (ação-reflexão-ação) do diálogo 

problematizador, da criatividade e da reinvenção, a estagnação epistemológica acaba por 

atingir tanto o educando (de fato, o mais prejudicado por tal situação) quanto o educador (ao 

negligenciar oportunidades de refazer as suas experiências cognoscitivas anteriores realizadas, 

e assim, talvez, ampliar seus marcos de conhecimentos da realidade). Ou seja, nas práticas 

educativas bancárias, a sobreposição mecânica e extensionista das concepções, 

conhecimentos, visões de mundo e valores do educador nos educandos acaba por inviabilizar 

formas de pensar certo e geradoras da verdadeira práxis, visto que estas só emergem para 

Freire no engajamento participativo tanto do docente quanto dos discentes em processos de 

comunicação dialógica acerca da realidade. 

 Em Freire, todas as análises da Educação Bancária estão permeadas explicita ou 

implicitamente por considerações acerca das finalidade sociopolíticas de tal concepção acerca 

do ato de conhecimento e dos processos de ensino-aprendizagem característicos da relação 

pedagógica. Para o autor, a Educação Bancária é uma das expressões da situação concreta de 

opressão existente na sociedade capitalista contemporânea, visto que atua no sentido de 

manter os elementos da infraestrutura social por meio da reprodução de uma cultura do 

silêncio entre os homens transformados em objetos. Tal modelo de educação acaba 

configurando-se como um dos fatores que impedem os educandos de criticamente assumirem-

se enquanto seres da práxis e, portanto, conscientes da sua capacidade para transformar a 

realidade concreta de opressão. Nesses termos, a Educação Bancária para Freire possui um 

objetivo político bem determinado: manter a opressão, a realidade injusta que não permite a 

todos os seres humanos assumirem-se como sujeitos da História.  

 Em síntese, esta educação visa impedir qualquer processo crítico de conscientização, 

enquanto elemento necessário para que os educandos e educadores passem a perceberem-se 

como sujeitos capazes de superar situações-limites (condicionantes econômicos, políticos e 

culturais) que obstaculizam sua práxis no e com o mundo e os outros, na busca pela 

construção do inédito viável que é a libertação humana. Tal pensamento é pontuado por Freire 

nos seguintes termos: 

 

Na medida em que esta visão 'bancária' anula o poder criador dos educandos ou o 
minimiza, estimulando sua ingenuidade e não a sua criticidade, satisfaz aos 
interesses dos opressores: para estes o fundamental não é o desnudamento do 
mundo, a sua transformação. […] Por isso mesmo é que reagem, até instintivamente, 
contra qualquer tentativa de uma educação estimulante do pensar autêntico, que não 



se deixa emanharar pelas visões parciais da realidade, buscando sempre os nexos 
que prendem um ponto a outro, ou um problema a outro (2011, p. 83-84). 

 

 Por fim, tais fundamentos antropológicos, epistemológicos e políticos sintetizam-se 

em uma prática educativa com elementos especificamente determinados, caracterizados na 

metáfora “bancária” usada por Freire. Isto é, processo de ensino-aprendizagem nos quais o 

professor deposita os conteúdos escolares nos educandos, sendo estes recipientes que devem 

ser enchidos por tais conteúdos, os quais apresentam-se em um nível de abstração que os 

tornam desconectados da realidade objetiva a qual se remetem, bem como das práticas sociais 

existenciadas pelos educandos. O critério de efetividade desta educação tem a ver com a 

concepção digestiva do conhecimento que a embasa epistemologicamente: quanto mais 

conteúdos os alunos retêm, tanto mais educados estarão sendo. Assim, a Educação Bancária 

assume um caráter narrador, no qual efetivam-se processos dissertativos do professor para os 

alunos. Estes desconsideram qualquer atividade por parte do aluno como essencial à sua 

aprendizagem, seja tal atividade concreta ou simbólica: logo, seu caráter eminentemente 

intelectualista.  

 Uma síntese precisa da Educação Bancária nos seus pressupostos pedagógicos, 

abarcando os fundamentos ora explicitados e, também, as concepções subjacentes acerca das 

relações de ensino-aprendizagem, dos papeis de educadores e educandos, a visão sobre o 

método e conteúdos programáticos, pode ser encontrada nas palavras de Freire abaixo 

transcritas:   

 

� o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 
� o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 
� o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 
� o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; 
� o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 
� o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que seguem 

a prescrição; 
� o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na 

atuação do educador; 
� o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos 

nesta escolha, se acomodam a ela; 
� o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 

que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-
se às determinações daquele; 

� o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos 
(2011, p. 82-83).  

 

 Após verificar os fundamentos da Educação Bancária, torna-se possível inserir-se de 

maneira mais detida em uma análise dos pressupostos antropológicos e políticos da Educação 

Libertadora, os quais permitem delimitar a gênese e a finalidade a qual se dirige esta prática 



educativa. A partir disso, no subitem subsequente serão verificadas as possíveis inter-relações 

entre as diretrizes educacionais-epistemológicas freireanas e a apropriação das características 

interativas das Tecnologias Digitais de Rede em processos de ensino-aprendizagem pautados 

pela autoria colaborativa.   

 Inicialmente, faz-se necessário retomar a identificação da pedagogia de Freire 

enquanto progressista e crítica, ou seja, que reconhece a relação de condicionamento da 

sociedade sobre a educação para, ao mesmo tempo, buscar pontuar algumas propostas 

educacionais que visem contribuir com a transformação da sociedade. A partir disso, poder-

se-ia então perguntar de maneira mais precisa qual seria a gênese e a finalidade da Educação 

Libertadora. Em primeiro lugar, tem-se que a gênese da Educação Libertadora encontra sua 

fundamentação nas discussões de Freire acerca da antropologia filosófica, ou seja, partem de 

uma determinado entendimento sobre o que é o homem/mulher, visto que são estes os agentes 

dos processos de educar e ser educado. Nesses termos, ao pesquisar a obra freireana 

encontramos dois conceitos nucleares que explicitam a marca antropológica que desvela as 

razões de ser da educação no contexto humano, tais sejam: a consciência da inconclusão 

humana e, como consequência, a vocação ontológica e histórica para ser mais.  

 Para explicar o primeiro destes conceitos, Freire recorre a análise da existência 

humana utilizando como instrumento diferenciador o processo de meramente viver presente 

na condição dos animais. Enquanto processo desvelado pelos homens ao estarem relacionados 

no e com o mundo e os demais seres humanos, a existência em Freire nasce da capacidade 

humana de intervir no mundo, por meio do seu trabalho criativo e criador e, principalmente, 

por estar marcada por um pensamento-linguagem dialeticamente constituído em tais relações, 

o qual que permite aos sujeitos planejarem e apreenderem simbolicamente suas ações no 

mundo. Tal possibilidade coloca os seres humanos enquanto animais com consciência, ou 

seja, cientes de que o mundo é um “não-eu” constroem a noção do “eu” por meio da 

experiência fundaste de tomada de consciência do seu lugar enquanto um ser-no-mundo.  

 A partir disso, Freire destaca que este é o caráter central da noção de inconclusão do 

ser humano, visto que “[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 

experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o 

inacabamento se tornou consciente”. (1996, p. 50). Ao tornarem-se consciente da sua 

inconclusão, por possuírem um pensamento-linguagem relacionado ao mundo em que atuam, 

os seres humanos constroem a noção de espaço e de tempo para além da unidimensionalidade 

de um presente eterno que demarca a vivência do animal.  



 Ou seja, a consciência dos homens é histórica: capaz de relembrar o passado, e intervir 

com base nisso no presente, visando modificar o seu futuro. Nesse contexto, para Freire, a 

noção de inconclusão é geneticamente imbricada com o caráter dialético das relações dos 

homens entre si e com o mundo em que trabalham e criam a cultura, os valores, as 

instituições, enfim, o processo histórico que existenciam. Tal caráter desvela-se na noção de 

condicionamento do ser humano com relação aos produtos criados pela sua própria atuação na 

realidade natural e social, visto que ao criar historicamente a cultura os homens acabam 

dialeticamente sendo (re)constituídos ao internalizarem as relações sociais construídas antes 

da e com a sua existência no mundo. Nesse sentido, Freire é explicito ao relatar a existência 

do homem e da mulher enquanto seres consciente da sua inconclusão, porém que possuem a 

noção de que a história não é algo pré-determinado e superior as suas próprias ações no 

mundo, mas sim algo que, se lhes condiciona a atuação no mundo, também é algo por eles 

criada e, assim, passível igualmente de ser por eles modificado: 

 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado mas, 
consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença 
profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. […] Gosto de ser gente 
porque, como tal, percebo afinal que a construção de minha presença no mundo, que 
não se faz no isolamento, isenta de influências das forças sociais, que não se 
compreende fora da tensão entre o que herdo geneticamente e o que herdo social, 
cultural e historicamente, tem muito a ver comigo mesmo (1996, p. 53). 

  

 Tal inconclusão consciente que se faz presente na existência humana possui ainda no 

conceito de vocação ontológica e histórica do homem por "ser mais" como complemento 

essencial do quadro de configuração antropológica da gênese da educação, enquanto atividade 

especificamente humana. Para Freire, a consciência do inacabamento no ser humano inscreve 

no âmago da existência humana uma processo constante de busca por desvelar e transformar a 

realidade natural e social, ou seja, ir além dos condicionamentos estabelecidos e, assim, ao 

refundar permanentemente a história e a cultura na relação com os outros, inserir-se na 

procura por ser mais humano, ou seja, humanizar-se. Nisso consiste a vocação ontológica e 

histórica dos homens e mulheres para ser mais: “[...] o desejo e a busca humana de tornar o 

mundo mais ético, mas justo, enfim, mais bonito”. (BRUTSCHER, 2005, p. 128). Para Freire, 

a vocação ontológica não é destino dado, mas sim possibilidade histórica passível de ser 

atualizada na construção da existência no e com o mundo e os outros seres humanos: 

 

Entre nós, mulheres e homens, a inconclusão se sabe como tal. Mas ainda, a 
inconclusão que se reconhece a si mesma implica necessariamente a inserção do 
sujeito inacabado num permanente processo social de busca. Histórico-sócio-



cultural, mulheres e homens nos tornamos seres em que a curiosidade, ultrapassando 
os limites que lhe são peculiares no domínio vital, se torna fundante na produção do 
conhecimento (1996, p. 55). 

 

 A vocação ontológica e histórica do homem e da mulher para ser mais, ou seja, para 

buscar humanizar-se constantemente na relação com o mundo e com os outros sujeitos, 

contrasta com o que Freire chama de viabilidade ontológica de desumanização, nascida de 

uma realidade histórica em que verifica-se uma situação de opressão que nega aos seres 

humanos a sua inserção enquanto sujeitos transformadores e desveladores desta realidade, ou 

seja, enquanto partícipes da construção da história. Contudo, na visão antropológica de Freire, 

sendo somente a humanização uma vocação dos homens (2011, p. 40), a educação no sentido 

de libertação emerge como resultante da busca esperançosa por ser mais, visto que tal 

processo para o ser humano 

 

[...] faz sentido na medida em que se sabe que o ser humano não está concluído, que 
pode aprender mais, e que tem um horizonte a perseguir, no qual se realiza mais 
plenamente, que é a humanização. […] ele pode, através da educação ir se fazendo 
para cada vez ser mais humano. Daí o caráter da educação como permanente 
quefazer humano em vista da realização da vocação para ser mais. […]  É neste 
sentido mais amplo que se deve compreender a educação. A função dela numa 
concepção de homem e de história como possibilidade, como projeto social a ser 
realizado, mais igualmente com uma vocação, um horizonte, com um sonho a ser 
realizado é a humanização. Humanização que, por sua vez, não é um dado definitivo 
a ser alcançado e que também não é apenas um ideal distante, intangível, mas que é 
um estado que se revela tanto mais intenso quanto mais os homens são sujeitos com 
outros sujeitos, ou seja, quanto são plenamente e permitem que os outros também 
sejam (BRUTSCHER, 2005, p. 129, grifo do autor). 

 

 Nesse sentido, torna-se possível perceber que a gênese da educação em Freire 

configura-se a partir de uma visão pedagógica que imbrica uma análise do que é o ser 

humano, mas também que aponta para um caráter iminentemente político do quefazer 

educacional. Isto quer dizer que todas as análises e sínteses desveladas pela reflexão acerca da 

educação, e que lhe configura enquanto área do conhecimento a partir do qual realiza-se a 

formação humana de determinada forma, deve estar geneticamente conectada com o objetivo 

pontuado por Freire para esta atividade humana: a busca por ser mais, que parte da 

consciência da inconclusão do homem. A partir desta constatação, torna-se possível realizar a 

segunda parte do questionamento acerca da Educação Libertadora: qual seria, pois, a sua 

finalidade maior? A que fim a mesma intenciona pra ser um lócus promotor da realização do 

projeto viável de humanização? 

 Ora, a partir do próprio nome desta educação pode-se encontrar a pista inicial aos 

processos de reflexão acerca deste questionamento: logo, tem-se que a educação preconizada 



por Freire busca essencialmente a libertação humana, não enquanto um estágio a ser 

alcançado, mas como um processo permanente de busca efetivada por homens em comunhão, 

os quais, transformando e desvelando a realidade natural e social, humanizam o mundo 

constantemente e constroem-se enquanto sujeitos sociais. Nesses termos, a libertação é um 

processo intersubjetivo realizado entre os seres humanos, os quais são inconclusos e possuem 

a vocação ontológica e histórica para “ser mais”, o que lhes fornece as condições necessárias 

para assumirem-se enquanto sujeitos da História, ao passo em que autenticam-se mutuamente 

enquanto seres da práxis, de ação e reflexão na e com a realidade.  

 Logo, para Freire a libertação não é algo individualista, visto que uma pessoa somente 

pode assumir-se enquanto sujeito da práxis ao passo em que permite tal condição as demais 

pessoas: se se realiza a libertação pela outra pessoa, já não existe mais libertação, mas 

objetificação do outro. Por isso a máxima freireana, “Ninguém liberta ninguém, ninguém se 

liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. (FREIRE, 2011, p. 71). Assim, a 

libertação é o processo histórico por meio do qual os seres humanos em comunhão 

conquistam e exercitam uma ação permanente de humanização que os insere enquanto seres 

da práxis, capazes de dizerem a sua palavra e, através desta, transformarem e desvelarem a 

realidade natural e social, inconclusa e permanentemente aberta as modificações, desde que os 

seres humanos assumam a sua vocação ontológica e histórica de "ser mais". Tal compreensão 

é corroborada na percepção de Gadotti acerca da obra educacional freireana, quando este 

afirma o que segue: 

 

Como muitos de seus intérpretes afirmam, a tese central da sua obra é a tese da 
liberdade-libertação. A liberdade é o ponto central de sua concepção educativa 
desde suas primeiras obras. A libertação é o fim da educação. A finalidade da 
educação é libertar-se da realidade opressiva e da injustiça […]. A educação visa à 
libertação, à transformação radical da realidade, para melhorá-la, para torná-la mais 
humana, para permitir que os homens e as mulheres sejam reconhecidos como 
sujeitos da sua história e não como objetos (1996, p. 81, grifo do autor). 

 

 Com efeito, deve-se destacar da percepção de Gadotti, acerca da libertação em Freire 

como fim da educação, que a mesma não nasce tão somente de uma reflexão a nível 

conceitual acerca da natureza humana, visto que, na perspectiva freireana, o homem se 

constrói e refaz na história, isto é, em um contexto sociocultural específico demarcado por 

questões políticas, econômicas, éticas, as quais ocorrem no espaço e no tempo propriamente 

humano. Assim, e de acordo mesmo com o enfoque da obra freireana de ser uma reflexão 

constante da prática social de diversos agrupamentos humanos, tem-se que a libertação 

enquanto projeto de humanização, sendo a educação aqui um elemento central a tal intento, 



nasce das percepções críticas acumuladas por Freire acerca dos contextos sócio-econômicos-

culturais que caracterizam-se enquanto elementos concretos impeditivos para que os seres 

humanos assumam-se enquanto sujeitos da história. Ou seja, são reflexões derivadas 

diretamente da prática existenciada por Freire de convivência com diversas situações onde 

nega-se, em maior ou menos grau, a vocação ontológica e histórica dos sujeitos em "ser 

mais", de inserirem-se na busca curiosa pautada pela práxis dialógica no e com o mundo.  

 É nesse sentido que torna-se possível afirmar que a libertação enquanto elemento da 

verdadeira existência humana é afirmada por Freire com base em um projeto utópico de 

sociedade, na qual os sujeitos permitam-se uns aos outros e em comunhão a práxis necessária 

a sua afirmação enquanto sujeitos e não objetos da história. A humanização dos sujeitos, a sua 

libertação como constância da vocação por "ser mais", não se dá em um vazio abstrato, mas 

sim nas condições históricas de produção e reprodução da existência humana. Enquanto seres 

inacabados e condicionados, porém cientes de tal condição e, assim, com possibilidades de 

irem além das situações dadas, os seres humanos possuem a vocação para reconstruir a 

existência com seus pares, ao passo em que, humanizando o mundo, permitem-se a 

humanização de todos.  

 Nesses termos, a Educação Libertadora assume um contorno político específico que 

reafirma os pressupostos antropológicos anteriormente desvelados, pois ao analisar as 

diversas sociedades contemporâneas no contexto de produção de sua obra pedagógica (anos 

60 em diante), Freire encontra nos elementos constituidores do sistema político-econômico 

capitalista hegemonicamente vigente uma negação objetiva das condições para a libertação 

humana. 

 Logo, sendo o fim da educação a libertação humana, bem como não existindo 

libertação fora das relações socio-históricas de existência, a proposta educacional de Freire 

insere-se inicialmente como uma pedagogia que objetiva contribuir com a transformação 

radical da sociedade capitalista, inerentemente opressora, injusta e impeditiva do ser mais do 

homem e da mulher. Para Freire todo projeto utópico de constituição de uma nova sociedade 

deve ser existenciado na práxis humana, e tal movimento de transformação deve ser 

dialeticamente composto da denúncia criticamente embasada das injustiças a que grande parte 

dos seres humanos estão submetidos, em conjunto com o anúncio responsável e igualmente 

crítico de uma possibilidade para além do denunciado: uma sociedade sem classes, sem 

exploradores e nem explorados. Porém, mesmo após a transformação radical da sociedade, a 

libertação enquanto processo constante de humanização dos seres humanos em comunhão 

continua sendo elemento basilar da existência, bem como da educação enquanto atividade 



central para o desenvolvimento e formação completa do homem e da mulher, nos seus 

aspectos cognitivos, éticos, estéticos, afetivos.  

 Ao refletir sobre a teoria e prática da Educação Libertadora, Freire afirma que em um 

segundo momento, “[...] transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do 

oprimido e passa a ser pedagogia dos homens em processo permanente de libertação”. (2011, 

p. 57). Em síntese, a Educação Libertadora continua a ser uma constante da existência 

humana, mas agora contextualizada em uma sociedade onde as condições concretas para a 

busca do "ser mais" estão dadas a todos os seres humanos, o que não significa de forma 

alguma a humanização enquanto uma certeza, pois mesmo na sociedade transformada pode 

haver resquícios do contexto opressor na consciência dos sujeitos em busca de libertação. Por 

isso mesmo, o movimento esperançoso por ser mais, que é o processo de libertação através da 

humanização em comunhão, passa a ser uma constante da sociedade transformada; 

igualmente, da abordagem pedagógica crítica freireana. 

 A partir de tal leitura política da realidade social, Freire postula que a libertação 

humana exige processos de atuação transformadora dos sujeitos incidindo sobre as estruturas 

sociais. Ainda, pontua que uma condição para a ação humanizadora em comunhão dos seres 

humanos na realidade radica-se na compreensão crítica que os sujeitos devem construir acerca 

da relação dialética existentes entre as suas atividades objetivas e a apreensão crítica destas a 

nível teórico-conceitual. Ou seja, para Freire a transformação social necessita igualmente do 

desvelamento efetivado pelos sujeitos das razões de ser que aclarem e expliquem, em níveis 

cada vez mais críticos, porque a realidade está sendo de uma dada forma, e que coloque em 

questão porque a sua atuação frente a esta realidade se processa de determinado modo. Tal 

movimento, em que os seres humanos por meio do diálogo iniciam a passagem das 

percepções ingênuas acerca das suas relações enquanto sujeitos frente aos objetos do mundo, 

para inserirem-se e compreenderem criticamente o processo dialético existente entre a sua 

atuação prática e o desvelamento teórico da realidade, é denominado por Freire de 

conscientização.  

 Nas palavras do próprio autor, tem-se que o “[...] esforço de conscientização, que se 

identifica com a própria ação cultural para a libertação, é o processo pelo qual, na relação 

sujeito-objeto, […] o sujeito se torna capaz de perceber, em termos críticos, a unidade 

dialética entre ele o objeto”. (FREIRE, 2010a, p. 163). Destaca-se que na luta de busca pela 

utopia da emancipação humana, a qual requer uma transformação social radical mirando a 

condição concreta de opressão vivida por diversos seres humanos, a conscientização é tanto 

um ato de afirmação do sujeito quanto da classe oprimida enquanto seres da práxis. Isto é, a 



conscientização a ser efetivada pelos oprimidos é também, e poder-se-ia dizer sobretudo, o 

desenvolvimento de uma análise política crítica da realidade social injusta, o que envolve uma 

teoria e prática de classe visando a transformação. Tal fato é explicitado na obra de Freire 

tendo em vista que para o autor é uma ingenuidade esperar que os opressores, enquanto classe 

exploradora dos demais indivíduos da sociedade, conduza por seus próprios meios ações que 

visem a abertura de possibilidades de humanização aos oprimidos. Assim, a conscientização 

autentica-se enquanto processo a ser efetivado dialogicamente entre os que buscam a 

transformação radical da sociedade, não os que visam mantê-la como está. (Ibidem, p. 163). 

 Por fim, reitera-se que a análise da conscientização enquanto processo de 

desvelamento da realidade integra-se no contexto da Educação Libertadora, no sentido de que 

é a partir desta que se torna possível realizar processos de ensino-aprendizagem de apreensão 

dos conhecimentos científico-filosóficos capazes de embasar uma leitura crítica desta 

realidade. Deve-se destacar que com isso Freire não recai no erro idealista e acrítico de pensar 

que a conscientização ou a educação em si possuem a força e autonomia necessárias para 

efetivar a transformação social necessária a emancipação humana. Na compreensão crítica de 

Freire acerca da conscientização, explicita-se que este processo, 

 

[…] implicando nesta reflexão crítica sobre a realidade como algo dando-se e, 
também, no anúncio de outra realidade, não pode prescindir da ação transformadora 
sem a qual não se concretiza o anúncio. […] a simples superação da percepção 
ingênua da realidade por uma crítica não é bastante para que as classes oprimidas se 
libertem. Para tal, elas necessitam organizarem-se revolucionariamente e 
revolucionariamente transformar a realidade Esta organização demanda, porém, uma 
ação consciente que envolve a clarificação do que se encontra opaco na 'visão de 
fundo da consciência' (2010a, p. 110). 

 

 Nesses termos, a conscientização se autentica enquanto processo importante do 

processo de transformação da realidade impeditiva da vocação ontológica e histórica do ser 

mais, que caracteriza os seres humanos enquanto sujeitos conscientemente inconclusos e, por 

isso mesmo, inscritos num processo constante de buscar, de ensinar-aprender para captar 

melhor a realidade visando modificá-la, o que nada mais é do que a educação no seu perfil 

libertador proposto em Freire. Logo, o processo de conscientização poderia ser compreendido 

como a progressiva historicização da capacidade do ser humano de estar em relação no e com 

o mundo. Ou seja, significa uma capacidade de apreender cada vez mais criticamente que a 

realidade histórica é um campo de possibilidades, que não é algo dado, assim como o próprio 

sujeito não é algo fechado e completamente determinado. Partindo dessa compreensão, os 

homens passam então a buscar uma inserção na história não mais como objetos, mas sim 



como sujeitos. Assim, para Freire, a Educação Libertadora é um processo em que se realiza a 

conscientização dos sujeitos acerca da sua relação dialética com a realidade social opressora 

ao passo em que os mesmos atuam nessa, e que toma corpo através de processos de ensino-

aprendizagem dialogados e problematizadoras que buscam a inserção crítica dos homens na 

realidade, tornando assim possível a sua efetiva transformação pelos próprios sujeitos.  

 Destaca-se que a Educação Libertadora, enquanto práxis formativa do ser humano, 

possui uma essência dialógica, visto que se o fim da mesma é a libertação, e essa é entendida 

como a assunção dos homens enquanto sujeitos da história, tal processo não pode dar-se na 

passividade, no silêncio, mas sim na coparticipação dos homens no desvelamento e 

transformação da realidade. Nesse sentido, é uma educação compreendida enquanto ato de 

conhecimento e ato político, de maneira que torna-se impossível  dicotomizar ambos estes 

atos no processo formativo humano.  

 Enquanto ato de conhecimento, traduz-se em ações educativas animadas por uma 

epistemologia que compreende a aquisição e produção dos saberes por meio de processos 

intersubjetivos, em que os sujeitos constroem dialogicamente um tecido de significados e 

sentidos passíveis de captar o objeto ou ação na realidade – elemento mediador da relação de 

conhecimento –, na sua razão de ser (logos). Já enquanto ato político, a Educação Libertadora 

anima-se por meio do diálogo problematizador o qual compreende que, somente quando os 

educandos tomam em suas mãos, em comunhão com os educadores, o direito de assumirem-

se enquanto sujeitos do seu próprio processo de conhecimento, estarão dirigindo-se no sentido 

de inserção crítica na realidade que permite enxergar esta como um vasto campo de 

possibilidades de transformação.  

 Em síntese, em sua visão epistemológica e política, a Educação Libertadora enquanto 

processo de ensinar e aprender pautados no diálogo e na problematização crítica da realidade 

por professores e alunos contribui para a busca  constante de libertação, passível de ser 

conquistada em uma sociedade de classe em que ocorre a alienação do trabalho tão somente 

quando esta é transformada radicalmente em suas estruturas sociais. Logo, a Educação 

Libertadora em Freire é um dos momentos decisivos da luta dos oprimidos pela sua 

emancipação, que nada mais é do humanizar-se em comunhão ao assumirem-se enquanto 

sujeitos criadores e transformadores da realidade. É nesse contexto que as colocações a serem 

pontuadas acerca de uma possível união entre as propostas educativas de Paulo Freire e a 

apropriação pedagógica das Tecnologias Digitais de Rede (e, consequentemente, da TV 

Digital) devem ser compreendidas. Deve-se ter em mente sempre o objetivo maior a ser 

alcançado por meio de processos educativos problematizadores e dialógicos que utilizem-se 



do potencial comunicativo interativo destas tecnologias: a construção de uma sociedade em 

que a libertação seja uma constante, para todos e para todas.  

 

4.2 Autoria colaborativa: conceito-chave para uma epistemologia dos processos 
de ensino-aprendizagem suportados pelas TDRs na Educação Libertadora 
 

 Após realizar a diferenciação entre a Educação Bancária e a Educação Libertadora, 

sendo essa última a proposta de Freire como práxis social e pedagógica que visa contribuir 

para a superação da situação de opressão presente na sociedade capitalista contemporânea, 

destaca-se que no presente subitem tem-se como objetivo fundamentar a apropriação 

pedagógicas das TDRs tomando como base as perspectivas educativas e epistemológicas 

freireanas. Nesse contexto, identifica-se como ponto de partida para tal debate um conceito 

que, no entendimento aqui proposto, torna possível “coagular” a relação acima explicitada: a 

autoria colaborativa. 

 Assim, uma constatação necessária a introdução da temática de estudo em questão 

refere-se à presença do conceito de autoria colaborativa em um número expressivo de 

discussões acerca do potencial dos meios de comunicação interativos no desvelamento de 

novas práticas educativas, sejam elas formais ou não-formais. De fato, uma rápida procura em 

bases de dados on-line partindo da conjugação dos termos “autoria colaborativa” e 

“educação” é capaz de retornar uma lista considerável de artigos, dissertações/teses e livros 

que relatam investigações sobre tal temática, a qual, destaca-se desde agora, insere-se no 

contexto de pesquisa da Informática na Educação.  

 O que impulsiona tal quantidade de pesquisas sobre a aplicação teórica e prática deste 

conceito no âmbito da Informática na Educação possui relação principalmente com as 

características interativas existentes nas Tecnologias Digitais de Rede (TDRs), as quais 

possibilitam formas de comunicação baseadas no diálogo e que, assim, permitem vislumbrar 

ressignificações nos pressupostos epistemológicos e pedagógicos da educação tal como esta 

vem sendo realizada na maioria dos ambientes educacionais. O argumento central nessa 

abordagem técnico-pedagógica refere-se às possibilidades de apropriação e produção 

coparticipada de conhecimentos, processos onde alunos e professores, mediatizados por 

ambientes hipermidiais de ensino-aprendizagem, comunicam-se e constroem coletivamente 

redes de significados e sentidos capazes de apreender os conteúdos escolares (os quais 

expressam, por sua vez, ações-sobre-objetos da realidade concreta). Em síntese, e partindo da 

proposta de Lévy (2003) sobre a inteligência coletiva, por meio do ciberespaço e das TDRs 



que nele habitam torna-se viável a efetivação de processos de ensino-aprendizagem virtuais 

que coloquem em sinergia as capacidades cognitivas de diversos sujeitos ao redor do mundo, 

os quais operam de diferentes espaços e tempos. 

 Nesse contexto, uma das discussões pontuais acerca da autoria colaborativa como 

fomentadora da ressignificação dos processos educativos presenciais e a distância reside na 

diferença ou semelhança entre os conceitos de colaboração e cooperação, tendo em vista que 

muitas autores vislumbram na autoria cooperativa uma perspectiva teórico-prática que 

possibilita ocupar completamente o potencial interativo das Tecnologias Digitais de Rede. Tal 

debate sobre qual seria o melhor conceito para expressar os processos de ensino-

aprendizagem ligados à perspectiva comunicacional interativa-digital é pontuado por Andrade 

e Vicari (2006, p. 262), quando relatam que a  

 

[...] aprendizagem colaborativa parece se perder no dilema entre cooperar e/ou 
colaborar. A distinção entre cooperação e colaboração no contexto da EAD aparece 
em Barros (1994), Tijiboy (1999), Dillenbourg (1994), Brna (1998), entre outros. 
Alguns consideram colaboração e cooperação sinônimos, outros traçam diferenças e 
apontam vantagens de um conceito em relação ao outro. 

 

 Ao buscar a compreensão de tais termos nos dicionários de Língua Portuguesa, torna-

se possível perceber que a princípio seu campos significativos mantém uma proximidade 

considerável, visto que nos diversos sentidos relacionados a tais termos ambos aparecem 

como sinônimos indiferenciáveis. Assim, partindo da sua constituição morfológica, verifica-

se que ambos os conceitos-base presentes no radical de tais palavras – laborar e operar –, são 

precedidos pelo prefixo “co”, o qual na compreensão exposta pelo Dicionário Eletrônico 

Houaiss deriva etimologicamente do latim “cum” e possui a significação de “com”, ou seja, 

adiciona ao radical a noção de estado ou ação daquilo que é produzido, realizado, feito ou 

pertence a duas ou mais pessoas. (HOUAISS, 2009). Nesse contexto é possível citar como 

exemplo os termos cogerir, coedição, coadunar, coatividade, coadjuvante, entre outros. Logo, 

no caso de ambos os conceitos estudos tem-se um ato de “laborar com” e de “operar com”.  

 Seguindo com a análise morfológica ancorada no Dicionário Houaiss, faz-se 

necessário buscar o sentido de base dos verbetes “laborar” e “operar”. Assim, o termo laborar 

pode ser definido em seu sentido principal como “ocupar-se em (algum ofício); trabalhar, 

obrar; fazer, realizar”, sendo este derivado etimologicamente do latim laboro, que significa 

“trabalhar, esforçar-se, sofrer, padecer”, e passível de ser classificado como um verbo 

transitivo direto e intransitivo. (Ibidem, 2009). Nesse contexto, o termo colaborar é 

classificado pelo Dicionário Houaiss em seu primeiro sentido como um verbo transitivo 



indireto e intransitivo, e possui como significado “trabalhar com uma ou mais pessoas numa 

obra; cooperar, participar”, sendo etimologicamente derivado do termo latim collaboro – 

“trabalhar de comum acordo”. No que se refere-se ao termo operar, em seu sentido principal o 

mesmo possui o significado de “exercer ação, função, atividade ou ofício; agir, trabalhar, 

obrar”, sendo nesse caso um verbo intransitivo e derivado etimologicamente do latim opero - 

“trabalhar, ocupar-se em, executar etc.”. Por sua vez, cooperar teria como único sentido de 

base a ação de “atuar, juntamente com outros, para um mesmo fim; contribuir com trabalho, 

esforços, auxílio; colaborar”, sendo classificado como verbo transitivo indireto e intransitivo e 

possuindo como referência etimológica o latim cooperor – “colaborar, trabalhar com 

outro(s)”. (Ibidem, 2009). 

 Em síntese, essa primeira análise morfológica e etimológica dos termos colaborar e 

cooperar mostra que ambos possuem uma indiferenciação em seus sentidos de base 

comumente utilizados, sendo ao mesmo tempo incorporados um dentro do outro como 

explicação dos seus significados, bem como designando principalmente a ação de “trabalhar 

com”, ou seja, uma atividade realizada por duas ou mais pessoas para a produção de “um 

mesmo fim” ou de “uma mesma obra”. Em ambos os casos, entende-se que todos os sujeitos 

envolvidos na ação de trabalho participam do processo ativamente, porém não se distingue de 

maneira mais pormenorizada em que nível ocorre o ato de participar, ou seja, quais e de que 

forma são realizadas as atividades que concorrem para que a “obra” a ser construída ou “o 

fim” objetivado seja performada/alcançado. Nesses termos, é possível traçar a hipótese de que 

a diferenciação entre estas palavras, no âmbito das pesquisas sobre a apropriação educativa 

das Tecnologias Digitais de Rede, ocorreu tendo em vista a produção de conceituações que 

expressem distintos níveis ou classes de processos de “trabalhar com” mediatizados por 

artefatos comunicacionais interativos.  

 Para resolver tal questão, é possível citar a revisão da literatura elaborada por 

Kemczinski et al. (2007, p. 3-5) acerca das diferentes visões sobre os conceitos de 

colaboração e cooperação, sendo que destas interessam a este trabalho principalmente duas, as 

quais verificam-se como antagônicas. Assim, no que tange a “Visão 2”, os autores destacam a 

compreensão de 

 

[…] que a colaboração é um trabalho conjunto, onde cada integrante do grupo 
realiza uma parte da tarefa de um trabalho específico e ao final do trabalho, as partes 
realizadas por cada integrante do grupo, são unidas e compiladas formando então o 
trabalho como um todo. Já a cooperação é definida como um trabalho em equipe, 
porém, não um trabalho onde cada integrante do grupo realiza individualmente uma 
tarefa, contribuindo para que no final sejam unidas as partes, mas um processo de 



interação contínua, onde todos os membros do grupo trabalham para construírem 
juntos suas idéias e desenvolverem determinado trabalho de forma coletiva (2007, p. 
3-4). 
 

 Já no que se refere à “Visão 3”, tem-se uma inversão completa do embasamento da 

“Visão 2”, ou seja, 

 

Cooperação implica em trabalhar em um projeto, onde é feita a divisão de trabalhos 
do projeto e cada integrante do grupo realiza uma parte da tarefa individualmente e 
no final são unidas as partes e concluído o projeto. Já o termo colaboração vai muito 
além de um simples trabalho em grupo onde existe apenas uma parcela de 
contribuição de cada pessoa para o desenvolvimento do trabalho. Não é uma relação 
hierárquica, onde as coisas são impostas; mas uma relação entre pessoas que saibam 
ouvir, compartilhar idéias e trabalhar unanimente permitindo que haja uma constante 
interação entre os membros do grupo (Ibidem, p. 4). 

 

 No contexto do presente trabalho, o qual toma como base epistemológica dos 

processos educativos o pensamento de Paulo Freire, será buscada uma argumentação que 

corrobore a pertinência da Visão 3 para explicar como as ações de ensino-aprendizagem 

mediatizadas por artefatos interativo-dialógicos podem ser compreendidas pelo conceito de 

autoria colaborativa. Assim, parte-se da premissa de que no trabalho de colaboração “[...] não 

há divisão de tarefas, não se produz o conhecimento como se fosse uma cadeia de produção, a 

aprendizagem se constrói e se modifica de maneira social e coletiva, onde não existe a 

concepção de autoria fragmentada”. (APARICI; ACEDO, 2010, p. 140). 

 Logo, parte-se aqui da compreensão de colaboração através das Tecnologias Digitais 

de Rede enquanto um “trabalhar com” que busca a produção coparticipada de uma obra 

digital expressa por meio da linguagem do ciberespaço, ou seja, a hipermídia. Nesse sentido, 

Correa (2003, p. 1) expõe que a aprendizagem por meio de autoria colaborativa “[...] nace y 

responde a un nuevo contexto socio cultural donde se define el 'cómo aprendemos' 

(socialmente) y 'dónde aprendemos' (en red)”. Fato que, porém, não autoriza a inferência que 

os processos de aquisição e produção de conhecimentos antes das TDRs não ocorriam de 

forma intersubjetiva e coparticipada, mas sim que a presença generalizada destas tecnologias 

na sociedade e educação pode abrir novas perspectiva para tais processos. De modo análogo, 

partindo da concepção de rede enquanto estrutura fomentadora de processos de autoria 

colaborativa, Teixeira (2011, p. 33) conceitua esse termo como “[...] organização na qual cada 

nó da rede é corresponsável pelo que está acontecendo na trama criativa em determinado 

momento, transitando numa ordem antagônica caótica, que acaba por culminar num processo 

extremamente dinâmico, produtivo e autorregulado”.  



 Em tais processos reticularmente estruturados, o produto ou obra coletiva a ser 

construída por meio do trabalho coparticipado envolve uma interação e negociação constante 

entre os sujeitos-autores, visto que nenhuma ação pode ser unidirecionalmente executada, ou 

seja, sem que se passe pela discussão e análise crítica que, não excluindo as diferenças, busca 

por meio do diálogo o consenso sobre as ações a serem efetivadas. Ainda, e derivado dessas 

premissas, tem-se que na autoria colaborativa cada sujeito é visto e respeitado como um 

potencial usuário teleinteragente modificador da trama reticular que expressa os 

conhecimentos construídos pela coletividade, o que implica na consideração de que o fim a 

ser buscado é a sinergia das capacidades cognitivas, éticas, afetivas de cada um para a 

consecução do objetivo pretendido.  

 Vale ressaltar que tal princípio, base da inteligência coletiva que se desenvolve no 

ciberespaço, é apoiado pelo que Freire denomina de “negação do mito da absolutização da 

ignorância e do saber”, isto é: “Ninguém sabe tudo, assim como ninguém ignora tudo. O saber 

começa com a consciência do saber pouco (enquanto alguém atua). É sabendo que sabe pouco 

que uma pessoa se prepara para saber mais”. (1977, p. 47). Logo, se o saber absoluto ou a 

ignorância absoluta não é possível, e assim não reside em nenhum sujeito dentro de um 

coletivo inteligente, faz-se premente que se mobilizem e coordenem esforços que ponham em 

interação os diversos conhecimentos acerca da realidade concreta, tornando-se assim possível 

apropriar-se, ressignificar e reconstruí-los em coparticipação. Em síntese, é possível 

concordar com Campos e Teixeira quando afirmam que 

 

[…] a autoria colaborativa constitui uma dinâmica na qual os envolvidos podem 
assumir livremente diversas funções em busca da ampliação do conhecimento, tanto 
individual quanto coletivo, segundo suas próprias experiências, possibilidades e 
percepções. Assim, além de exercer um papel de criador de subsídios, são 
estimulados a analisar a importância dos recursos que estão utilizando, bem como 
explorar diferentes maneiras de aplicação desses meios na perspectiva que melhor 
contemple o objetivo que pretendem alcançar (2009, p. 143). 

 

 Com base nesta compreensão da autoria colaborativa, torna-se possível a partir desse 

momento realizar a seguinte questão: como tal conceito se traduz em processos de ensino-

aprendizagem mediatizados pelas Tecnologias Digitais de Rede, e que vão ao encontro das 

premissas de uma Educação Libertadora? Para buscar uma resposta crítica a tal pergunta, 

inicialmente será estabelecida a hipótese de que através da convergência entre o conceito de 



diálogo freireano com o de interatividade125, nuclear para o entendimento dos processos 

comunicacionais por meio das TDRs, torna-se possível desvelar uma epistemologia que 

fornece a compreensão acerca de como ocorre a apropriação e produção de conhecimentos 

entre seres humanos no ciberespaço. É interessante nesse contexto citar Freire quando relata 

que sua opção educativa nunca separa as dimensões política, éticas, estéticas e 

epistemológicas, sendo assim estes elementos indissociáveis ao ato de educar. De fato, tal 

autor afirma que a “[...] educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em 

prática, é naturalmente política, tem que ver com a pureza, jamais com o puritanismo e é em 

si uma experiência de boniteza”. (FREIRE, 2000, p. 89). Para o debate sobre a questão da 

autoria colaborativa via TDRs como fomentadores de processos de ensino-aprendizagem 

libertadores, tal constatação tem uma centralidade fundamental, visto que permite inferir 

algumas concepções. 

 A epistemologia freireana radica-se no conceito de diálogo, entendido como exigência 

existencial dos homens, sem o qual o mundo especificamente humano – da cultura, da 

atividade livre, criativa e crítica, da comunicação, do pensamento-linguagem, dos valores, das 

obras de arte, das ideologias – não existiria e, portanto, sem o qual a apreensão da realidade 

por meio da apropriação e produção dos conhecimentos ficaria, igualmente, impossibilitada. 

Tal abordagem sobre o conhecimento pontua portanto que, necessitando-se ir além das 

relações epistemológica, lógica e histórica que promovem critérios insuficientes para o ato de 

apreensão da realidade em sua razão de ser (logos), impõem-se uma relação dialógica que 

possibilite uma ruptura com o modelo gnosiológico dicotomizador sujeito-objeto. (FREIRE, 

1977; NICOL, 1965). Como bem coloca Brustcher (2005, p. 124), na perspectiva freireana do 

conhecimento a relação epistemológica “[...] não encontra seu termo, sua finalidade, na 

relação cognoscitiva sujeito-objeto, mas, sim, na interação comunicativa entre sujeitos 

cognoscentes a propósito dos objetos cognoscíveis”, o que significa dizer que toda 

possibilidade de conhecimento radica-se na compreensão da dialética fundante entre 

intersubjetividade e objetividade.  

 Assim, a realidade concreta e objetiva somente pode ser apreendida pelos sujeitos em 

comunhão, visto que seu pensamento-linguagem é eminentemente social e, nesses termos, 

toda visada de significação através da representação simbólica exige como complemento da 

                                                        
125  Para maiores informações sobre a convergência possível entre o conceito de diálogo freireano e a 

perspectiva da interatividade nos meios de comunicação ligados ao ciberespaço e a cibercultura, consultar o 
capítulo 3, presente na Parte I deste trabalho. 



relação cognoscitiva inicial entre sujeito-objeto um outro sujeito em geral, ao qual a 

comunicação sobre o objeto dirige-se para produzir inteligibilidade. 

 Nesse sentido, a questão seguinte que faz-se necessária é: a partir de tal compreensão 

epistemológica, como deveriam ser efetivados os processo de ensino-aprendizagem 

libertadores, para que se mantenha a coerência entre a proposta dialógico-interativa de união 

entre TDRs e educação? Tem-se então a hipótese de que tais processos podem firmarem-se 

enquanto ações de autoria colaborativa, ou seja, momentos de práxis educativa dialógica 

desveladoras da produção e apropriação intersubjetiva de conhecimentos, potencializados 

pelas características comunicativas interativas das TDRs. Uma primeira tarefa a ser realizada 

nesse contexto teórico de reflexões acerca da autoria colaborativa é propor um entendimento 

acerca dos termos nucleares que compõe tal conceito, tendo como respaldo as proposições 

epistemológicas advindas do pensamento freireano. Assim, o que significaria “ser autor” para 

Freire, no ato de conhecer a realidade? Ainda: seria para Freire a autoria um ato isolado frente 

aos outros sujeitos? Se não, como a noção de colaboração ajuda a completar o sentido de tais 

proposições educativo-tecnológicas? 

 Em primeiro lugar, julga-se possível afirmar que na perspectiva libertadora freireana 

ser autor no processo de apreensão da realidade é, antes de mais nada, assumir-se enquanto 

sujeito do conhecimento e da cultura, ou seja, alguém que mantém relações com a realidade e 

outros seres humanos, por meio das quais não se limita a um “assistir docilmente” que o 

transforma em mero receptáculo de informações. Assim, a autoria tem a ver com a própria 

análise antropológica do ser humana efetivada por Freire, visto que o homem consciente da 

sua inconclusão, e por este motivo movido constantemente pela busca de existenciar sua 

vocação ontológica e histórica de "ser mais", deve invariavelmente agir, transformar, desvelar 

e refletir na e com a realidade, ou seja, assumir-se como ser da práxis. Pois, como bem afirma 

Fiori, ao analisar os fins sociopolíticos da obra educacional freireana, tem-se que os 

 

[…] caminhos da liberação são os do oprimido que se libera: ele não é coisa que se 
resgata, é sujeito que se deve autoconfìgurar responsavelmente. A educação 
liberadora é incompatível com uma pedagogia que, de maneira consciente ou 
mistificada, tem sido prática de dominação. A prática da liberdade só encontrará 
adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de, 
reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria destinação 
histórica (2011, p. 11). 

 

 Logo, vivenciar o papel de autoria no seu enfrentamento com a realidade é inteligir 

que o ser humano constitui-se historicamente na medida em que vivencia a tensão dialética 

dos condicionantes socioculturais e econômicos que, se lhes impõe situações-limites que 



obstaculizam o "ser mais", igualmente podem ser radicalmente transformadas, porém somente 

quando criticamente conscientes que a realidade histórica é sua criação, homens e mulheres 

assumem-se e se reconhecem mutuamente enquanto sujeitos da práxis: da ação e reflexão. Em 

síntese, quando fala-se em autoria colaborativa por meio das TDRs, com vistas a processos 

educativos libertadores, tem-se a necessidade de que “[...] os sujeitos da ação educativa, 

inicialmente, assumam o protagonismo […] do seu processo de ensino e aprendizagem. Isso 

implica assumir posições críticas e propositivas acerca dos conteúdos, metodologias, 

avaliação e resultados desejados”. (LIMA, 2008, p. 103). Por fim, nos processos educativos 

libertadores, a autoria não ocorre no isolamento, mas sim na busca comungada por conhecer a 

realidade, para melhor podendo desvelá-la, melhor poder transformá-la. Isto é, a autoria na 

perspectiva educacional freireana busca a inserção crítica dos sujeitos no mundo, em um 

educar-se com o outro que envolve o diálogo enquanto elemento que sela o ato cognoscitivo, 

no qual o objeto cognoscível assume o papel de mediador da produção e apropriação da 

realidade pelos sujeitos em coparticipação.  

 Portanto, o termo autoria em si, enquanto processo em que homens e mulheres 

assumem criticamente seu papel de sujeito perante a realidade, deve estar complementado por 

um segundo termo, que qualifica a epistemologia de tal proposta educativa a partir da 

compreensão dialógica do ato de conhecimento. Tem-se assim a acepção “colaborativa” como 

essencial na construção do quadro epistemológico explicativo dos processos de ensino-

aprendizagem libertadores. Assim, a colaboração envolve a compreensão de que o ser 

humano não pode ser sujeito do conhecimento fora das relações com o mundo e com o outro, 

portanto, sem utilizar-se do diálogo que permite a experiência existencial de formação do 

pensamento-linguagem, processo iminentemente social. Nesse contexto, a colaboração, ou 

seja, a atividade de simbolizar os sistemas de objetos-ações especificamente humanas 

realizadas no trabalho, refere-se à prerrogativa dialógica do ato cognoscível de que, para se 

produzir inteligibilidade acerca do mundo, os signos linguísticos presentes na fala são sempre 

dirigido a outrem, ou seja, intersubjetivamente direcionados a outro sujeito.  

 Logo, todo ato de apreensão da realidade de onde nascem os conhecimentos é, por 

definição, um ato coparticipado ou colaborativo. O sujeito somente autentica-se enquanto tal 

pari passu com o reconhecimento intersubjetivo de que conhecer é uma ação que demanda 

outro sujeito colaborando para a transformação e (res)significar da realidade. Tal 

interpretação é corroborada por Fiori, o qual ao buscar explicitar o caráter das relações 

dialéticas homem-mundo da epistemologia freireana, pontua que se “[...] o mundo é o mundo 

das consciências intersubjetivadas, sua elaboração forçosamente há de ser colaboração. O 



mundo comum mediatiza a originária intersubjetivação das consciências: o 

autorreconhecimento plenifica-se no reconhecimento do outro [...]”. (2011, p. 23). Nesse 

sentido, a colaboração somente pode ser existenciada por meio do diálogo vivo entre os 

sujeitos. Como bem afirma Freire, ao refletir sobre a teoria da ação dialógica, a “[...] 

colaboração […], que não pode dar-se a não ser entre sujeitos, [...] somente pode realizar-se 

na comunicação. O diálogo, que é sempre comunicação, funda a co-laboração”. (2011, p. 

228). 

 Ainda nesse contexto, a colaboração enquanto fundamento epistemológico carrega 

consigo um caráter eminentemente político, central a perspectiva libertadora pontuada por 

Freire em sua obra educativa. De fato, o processo de libertação enquanto busca pela 

instauração da humanização plena e constante entre os sujeitos, por meio da práxis dialógica 

por eles existenciada, entra sempre em contradição com seus próprios objetivos quando um 

dos polos rompe com a reciprocidade e configura relações verticais de poder no ato de 

comunicação, inserindo-se assim em um processo de objetificação do outro, contexto 

expressado na dominação pela conquista. Ou seja, na visão de Freire em tal situação 

antidialógica o outro para o sujeito dominador passa a ser um isto, um objeto ao qual ele 

dirige a sua palavra enquanto leitura unidirecional e vertical do mundo, e do qual ele espera 

tão somente uma recepção passiva de seus comunicados. 

 Ora, não existindo libertação fora da busca e da práxis sobre o mundo, e sendo estas 

ações de sujeitos, e não de objetos, tem-se que a Educação Libertadora deve prezar pela 

colaboração entre os envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem, fornecendo-lhes o 

ambiente dialógico necessário para que pronunciem o mundo em comunhão e, assim, 

humanizem-se ao transformar e desvelar os objetos de conhecimento mediadores da sua 

comunicação. Resumidamente, Freire realiza a integração dialética da dimensão 

epistemológica e política do ato de conhecer o mundo na práxis colaborativa tal como segue 

na citação abaixo transcrita: 

 

[...] na co-laboração, exigida pela teoria dialógica da ação, os sujeitos dialógicos se 
voltam sobre a realidade mediatizadora que, problematizada, os desafia. A resposta 
aos desafios da realidade problematizada é já a ação dos sujeitos dialógicos sobre 
ela, para transformá-la. Problematizar, porém, não é sloganizar, é exercer uma 
análise crítica sobre a realidade. Enquanto na teoria antidialógica [os alunos] são 
objetos sobre que incide a ação de conquista, na teoria da ação dialógica são sujeitos 
também a quem cabe conquistar o mundo. Se, no primeiro caso, cada vez mais se 
alienam, no segundo, transformam o mundo para a liberdade do homem (2011, p. 
229). 

 



 Em síntese, autoria é ser sujeito da práxis, sendo que a ação-reflexão-ação sobre o 

mundo não é um ato isolado, mas sim dialogado, ou seja, que exige trabalho material e 

imaterial realizado em comum, necessitando sempre um “com outro sujeito em geral", o que 

intersubjetivamente autoriza a inteligibilidade comunicativa do mundo. Tais reflexões iniciais 

sobre a autoria colaborativa propiciam desde já uma primeira visada de ressignificação acerca 

das relações entre o ato de ensinar e aprender com as TDRs, elementos fundantes do processo 

educativo seja ele libertador ou não.  

 Nesse sentido, julga-se possível estabelecer a partir da epistemologia freireana uma 

hipótese sobre esta relação: “nos processo de ensino-aprendizagem realizados através da 

autoria colaborativa, potencializada pelas possibilidades comunicativas interativas das 

Tecnologias Digitais de Rede, não existe ensino sem aprendizagem, bem como não é possível 

aprendizagem sem ensino”. Tal hipótese inicial deve, porém, ser acompanhada de uma 

segunda afirmação: “tal compreensão dos processos de ensino-aprendizagem, contudo, não 

autoriza uma interpretação de que na prática educativa, verdadeiramente dialógica e 

libertadora, somente uma pessoa ensina e as demais aprendem; ou seja, ensinar e aprender 

são ações que intercambeiam-se constantemente entre todos os sujeitos cognoscentes 

participantes da autoria colaborativa via TDRs”. 

 Assim, ao recordar as principais teorias que embasam o uso dos recursos técnicos 

computadorizados em processos educativos, torna-se possível realizar um contraponto entre 

tais hipóteses com as posições defendidas tanto pela perspectiva instrucionista quanto 

construcionista. Na primeira, a qual parte dos pressupostos psicológicos behavioristas de 

Skinner, configura-se uma visão da relação ensino-aprendizagem na qual o primeiro dos polos 

é supervalorizado, e assim tem-se que a melhor aprendizagem decorre do aperfeiçoamento do 

ensino. Em síntese, tal concepção compreende a aprendizagem como um processo 

completamente dependente de ações de modelagem, ou seja, uma sequência ordenada de 

estímulos de reforço os quais são imputados ao indivíduo pelo ambiente, visando a realização 

controlada da fixação de um comportamento operante. Aprender, então, é um ato sempre 

subordinado hierarquicamente ao ensinar, relação a qual tem sua tradução pedagógica em 

processos educativos em que o sujeito detentor do conhecimento – o professor ou a máquina 

de ensinar –, deve modelar os alunos não-possuidores de qualquer conhecimento por meio da 

transmissão de instruções precisas e sequencialmente ordenadas, que permitem a 

armazenagem de um cópia em suas mentes do perfil do objeto de conhecimento descrito no 

conteúdo escolar.  



 Já na perspectiva construcionista, tem-se destacada claramente que a “[...]  meta é 

ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino” (PAPERT, 

2008, p. 134), o que na compreensão de Almeida (2000, p. 22), porém, não significaria uma 

redução do ensino, nem uma concepção de “[...] que a aprendizagem ocorra espontaneamente, 

mas sim que os professores precisam fomentar em sua prática os processos de aprendizagem 

ditos naturais, que ocorrem independentemente dos métodos educativos tradicionais”. Nesse 

caso, porém, pela necessidade de crítica a visão instrucionista, rigidamente transmissiva e 

diretiva nas práticas e métodos educativos apoiadas por computadores, julga-se que o 

construcionismo incorreu no erro de deslocar o centro de gravidade da relação ensino-

aprendizagem para o segundo polo, o qual invariavelmente possui um maior nível 

“hierárquico” na explicação de como ocorre o ato gnosiológico. Tem-se no fundo 

epistemológico da visão construcionista a ideia de que é possível a construção do 

conhecimento através da realização de aprendizagens sem o devido grau de ensino 

correspondente, ou seja, sem uma intervenção de uma outra pessoa no intuito de fazer com 

que os alunos consigam ir além do que, por si só e “naturalmente”, não conseguiriam realizar.  

 Assim, e por partir da compreensão-base de Jean Piaget acerca de como ocorre o ato 

epistemológico, o construcionismo irá adequar quais são as aprendizagem possíveis de serem 

realizadas pelo aluno levando em consideração o seu grau de desenvolvimento 

(“aprendizagens naturais”). Portanto, torna-se possível uma “mitigação” da ação de ensino, do 

que resulta, com efeito, o papel do professor em propiciar um ambiente propício para que os 

próprios alunos “despertem” para a necessidade de uma aprendizagem que está no seu 

“horizonte de desenvolvimento”, utilizando-se assim dos seus recursos cognitivos presentes 

na busca por (re)construírem os conhecimentos que equalizem suas dúvidas. Tal posição 

resulta clara na própria definição de construtivismo proposta por Papert, ao afirmar que sua 

teoria é construída “[....] sobre a suposição de que as crianças farão melhor descobrindo [...] 

por si mesmas o conhecimento específico de que precisam”. (PAPERT, 2008, p. 135). 

 Na proposta de autoria colaborativa como conceito fomentador de práticas educativas 

libertadoras e apoiadas nas TDRs, tem-se que para a epistemologia que emerge das 

compreensões de Freire acerca do ato gnosiológico, enquanto processo dialógico onde os 

sujeitos dão sentido à realidade de forma coparticipada, ambas as posições, instrucionista e 

construcionista, não dão conta do caráter eminentemente dialético da relação de ensino-

aprendizagem. Com isso objetiva-se afirmar que não existe ensino sem aprendizagem, sendo 

válida também o seu contrário – não existe aprendizagem sem ensino –, mesmo que, na 

relação educativa verdadeiramente dialógica e libertadora, o estado de sujeito que está 



ensinando ou aprendendo não se enrijece somente em um dos participante do ato 

gnosiológico. Tal é a compreensão exposta por Freire, quando reflete sobre a relação entre os 

atos de aprender e ensinar, e o consequente embasamento epistemológico de tal posição:  

 

[...] toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, ensinando, 
aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho gnosiológico; a existência 
de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos; envolve o uso de métodos, de 
técnicas, de materiais […] (1996, p. 70, grifo do autor). 

 

 Ao analisar o processo histórico de surgimento da educação enquanto prática social 

nos homens, pode-se também afirmar que Freire identifica no caráter antropológico da 

inconclusão humana, e na consequente busca por existenciar a vocação ontológica e histórica 

por ser mais, as raízes dos atos de ensinar e aprender, os quais, nas primeiras sociedades, 

encontravam-se completamente diluídos nos diversos momentos e situações  práticas de 

trocas sociais, na produção e reprodução da vida em comunidade. (Ibidem, p. 24). Em tais 

sociedades, mesmo não havendo espaços e tempos formais ou institucionalizados para a 

efetivação dos processos de socialização das gerações mais novas por meio da educação, 

relações intencionais de ensinar e aprender concretizavam-se no fluxo de saber que partia de 

todos os sujeitos da geração mais velha, detentores do conhecimento teórico e prático, para os 

jovens que, não sabendo, aprendiam nas situações  existenciais onde tais saberes eram postos 

em prática. Como bem pontua Brandão, desde estas primeiras sociedades 

 

[…] tudo o que é importante para a comunidade, e existe como algum tipo de saber, 
existe também como algum modo de ensinar. Mesmo onde ainda não criaram a 
escola, ou nos intervalos dos lugares onde ela existe, cada tipo de grupo humano cria 
e desenvolve situações, recursos e métodos empregados para ensinar às crianças, aos 
adolescentes, e também aos jovens e mesmo aos adultos, o saber, a crença e os 
gestos que os tornarão um dia o modelo de homem ou de mulher que o imaginário 
de cada sociedade […] idealiza, projeta e procura realizar (2007, p. 22). 

 

 Logo, tem-se que ao mesmo tempo que é inválido qualquer “[...] ensino de que não 

resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o 

ensinado” (FREIRE, 1996, p. 24), é epistemologicamente incorreto afirmar que o ser humano 

é capaz de, em um atitude solipsista e de autoaprendizagem, apropriar-se de um objeto de 

conhecimento, sem que para isso incorra a participação de um outro sujeito em geral na 

produção de inteligibilidade comunicativa necessária a representação do objeto por um signo 

linguístico. Para Freire, a presença dialógica do “outro em geral” no ato gnosiológico não é 

necessariamente física, ou seja, em uma ação comunicativa em que os dois sujeitos 

encontram-se face-a-face, visto que mesmo quando apenas um sujeito estabelece uma relação 



de conhecimento com um dado objeto de conhecimento, por exemplo um livro versando sobre 

o objeto em questão, “[...] não está senão aparentemente só”. Isto porque, além “[...] do 

diálogo invisível e misterioso que estabelece com homens que, antes dele, exerceram o 

mesmo ato cognoscente, trava também um diálogo consigo mesmo. Põem-se diante de si 

mesmo”. (1977, p. 79). Ou seja, a estrutura do ato de conhecimento tal como compreendida 

por Freire necessita sempre dois sujeitos que, partindo de um diálogo problematizador, 

buscam produzir uma rede de significados e sentidos em comum capaz de permitir a 

apreensão do objeto de conhecimento de forma intersubjetiva. 

 Logo, e trazendo tais discussões para o campo das relações entre ensinar e aprender, 

tem-se que é possível interpretar a máxima freireana de que “os homens se educam entre si 

mediados pelo mundo” tal como o faz Brutscher, ao frisar que  

 

[...] a educação exige necessariamente a relação co-participativa entre sujeitos. Se 
ninguém pode se auto-educar, isolado de qualquer relação com outras pessoas, 
prescindindo de todo sentido e conhecimento historicamente construído pela 
existência humana, tampouco alguém pode, sem esforço e compromisso algum, 
receber a educação de outrem, como se recebe um presente de aniversário (2005, p. 
133). 

 

 Em síntese, na perspectiva da autoria colaborativa aqui defendida, enquanto 

apropriação crítica e criativa das TDRs para a potencialização das situações de diálogo 

problematizador da Educação Libertadora, existe uma dialética profunda entre o ato de 

ensinar e o de aprender. Tal concepção desautoriza com base na epistemologia dialógica 

freireana visões dicotômicas expressadas em termos como “autoaprendizagem”, bem como 

expropria de sentido educativo qualquer ensino de que não resulte uma aprendizagem, ou seja, 

no qual o sujeito que está sendo ensinado apenas memoriza o perfil do objeto de 

conhecimento. Situação que, além de lhe retirar a base concreta de realidade, através da 

verbosidade intelectualista dos atos de quem ensina, acaba por transformar o objeto de 

conhecimento em um "amontoado simbólico" de elementos desconexos que não o explicam 

em sua verdadeira razão de ser, mas que tão somente apresentam o perfil deste objeto: ou seja, 

a sua superfície aparente, mas não a sua essência (logos).  

 De tais considerações derivam problemáticas pontuais acerca dos papeis do educador e 

do educando na relação de ensino-aprendizagem. Assim, foi relatada como segunda hipótese 

da autoria colaborativa que os processos de ensinar e aprender não resultam fixados em 

apenas um dos sujeitos envolvidos nas práticas educativas, ou seja, o educador somente 

ensina e o educando somente aprende. Tal discussão vem, por fim, complementar a visão 



dialética reiterada diversas vezes entre os processos de ensinar e aprender, agora situados em 

um contexto de ensino institucionalizado de um determinado modo, ou seja, que ocorre 

intencionalmente em um determinado espaço e tempo específico (seja este a escola ou não). 

Em um primeiro momento, poder-se-ia indagar: levando em conta tal hipótese, qual seria 

então a diferença entre o educador e o educando na prática educativa libertadora? Posto que, 

ao inferir-se que o ensinar e o aprender são móveis entre todos os sujeitos envolvidos com as 

práticas educativas, não existiria diferença alguma entre educador e educando, e assim 

acabaria anulada de sentido toda a relação pedagógica em espaços-tempos educativos 

institucionalizados. Ou seja, não se faz necessário que existam os termos professores e alunos, 

educadores e educandos, visto que todos aprendem e todos ensinam, ou, ainda, tem-se que a 

função do professor pode ser mitigada, e passar a envolver tão somente um “acompanhar” aos 

alunos, facilitando o acesso destes a situações de aprendizagem que, uma vez vislumbradas e 

de interesse dos discentes, resultariam em apropriação e construção de conhecimentos.    

 Assim, desde o presente momento deve frisar que, na perspectiva libertadora, aventar 

a hipótese de que o educador também pode ser um educando, e que, do mesmo modo, o 

educando pode ser um educador, não autoriza absolutamente igualar estes dois sujeitos no 

âmago das relações pedagógicas que acontecem em espaços-tempos de ensino-aprendizagem 

institucionais. Pois, se por um lado é licito criticar as posições rigidamente diretivas do 

professor que atua como único centro irradiador do saber e do conhecimento em sala de aula, 

da mesma forma é extremamente necessário afirmar que a sua presença e intervenção nos 

processo educativos faz-se central para que a apropriação dos conhecimentos historicamente 

organizados seja possível aos alunos, e para que a sua conscientização possa autorizar cada 

vez mais processos críticos de participação política e transformação da realidade. Tal  

reflexão ancora-se nas percepções de Freire acerca da relação pedagógica entre educador e 

educando, quando pontua o mito existente na ideia de autolibertação, tal como demonstra a 

sua citação transcrita a seguir: 

 

[…] quando estou contra a posição autoritária, não estou tentando cair naquilo de 
que falei antes, na posição de laissez-faire. Quando critico a manipulação, não quero 
cair num falso e inexistente não-direcionamento da educação. Isto é, para mim, a 
educação é sempre diretiva, sempre. A questão é saber em que direção e com quem 
ela é diretiva. Essa é a questão. Não acredito na autolibertação. A libertação é um 
ato social (FREIRE; SHOR, 1986, p. 135, grifo do autor). 

 

 Sendo a libertação o fim último da educação tal como entendida por Freire, bem como 

existindo no contexto histórico atual a necessidade de que os sujeitos em comunhão desvelem 



(conheçam) e modifiquem (transformem praticamente) a realidade concreta que impede a 

instauração da humanização como uma constante para todos, as relações pedagógicas que 

efetivamente buscam contribuir para o esforço libertador devem levar em conta que apreender 

o mundo criticamente é papel de sujeitos. Logo, somente enquanto sujeitos tanto o educador 

como o educando podem efetivar de forma coparticipada um ato gnosiológico. O ato de 

conhecimento dialógico pontuado por Freire como base da Educação Libertadora, partindo 

das práticas sociais dos educadores e educandos no mundo, e apoiado nos saberes objetivos, 

sistemáticos e rigorosos, possibilita desvelar a realidade de forma crítica para criticamente ser 

capaz de transformá-la. 

 Para concretizar tais ações educativas, exige-se sempre diretividade por parte do 

educador, tanto nos aspectos epistemológicos, políticos e pedagógico-didáticos, sem que com 

isso recaia em um diretivismo que objetifica o estudante e, por fim, acaba por impossibilitar 

até mesmo ao educador que o ato de ensinar seja para ele oportunidade também de aprender. 

De forma análoga, é necessário aos estudantes que, assumindo-se enquanto sujeitos, 

participem ativamente dos processos de ensino-aprendizagem, a tal ponto que suas possíveis 

intervenções dialógicas em conjunto com os demais colegas e professores possibilite um 

esforço de (re)aprendizagem entre todos os envolvidos no ato de conhecimento. Por fim, é 

nesses termos que Freire afirma que na Educação Libertadora o educador também pode ser, 

em alguns momento, educando, e este, por sua vez, educador.  

 Tal abertura para o ensinar e aprender dos sujeitos envolvidos nos processos 

educativos pode, então, ser operada por um superação da contradição educador-educando que, 

por sua vez, não recaia na tentação de deslocar de maneira totalizada para um destes polos a 

centralidade da relação pedagógica. Como bem ressalta Masschelein, “[...] a relação 

pedagógica não pode ser vista, nem como uma relação hierárquica (como a relação entre 

sábios e não sábios), nem como uma relação simétrica (relação entre sujeitos principalmente 

idênticos a si mesmos e entre si), mas como uma relação de diálogo entre seres de palavra 

[...]”126. (2003, p. 287). 

 Como síntese provisória das discussões até então realizadas, faz-se necessário refletir 

acerca de alguns pontos iniciais de intersecção que explicitem a convergência das 

características comunicacionais interativas das TDRs, as quais autorizam processos de autoria 

colaborativa no ciberespaço, e as premissas epistemológicas freireanas que embasam a 
                                                        
126  Nesse ponto do texto não serão realizadas maiores considerações sobre tais discussões, visto que as mesmas 

encaixam-se em um contexto de reflexões sobre os papéis ressignificados de professores e alunos nos 
processos educativos libertadores realizados por meio da autoria colaborativa apoiada nas TDRs. As 
discussões acerca das ressignificações em tal contexto educativo estão disponíveis no subitem 4.2.1. 



compreensão do ato de conhecimento em tal contexto educativo. Ressalta-se, novamente, que 

tais reflexões tomam como base os pressupostos antropológicos e políticos da Educação 

Libertadora, expressada na concepção de homem enquanto ser de relação na e com a realidade 

e os outros para a construção das práticas sociais coletivas, lócus onde os sujeitos exercem a 

politicidade inerente a sua existência. Nesse contexto, o diálogo é compreendido como 

dínamo da práxis pedagógica libertadora, pois é a exigência existencial daqueles que se 

reconhecem com os outros enquanto sujeitos inconclusos e em busca do "ser mais" ontológica 

e historicamente viável (gênese antropológica da educação). Pontua-se, ainda, a comunicação 

dialógica como elemento indispensável dos processos educativos de desvelamento da 

realidade, no seio da assunção crítica pelos sujeitos da dialética entre intersubjetividade-

objetividade, selando por fim a sua comunhão e corresponsabilidade na luta pela 

transformação das relações sociais verticais e opressoras, com vistas à libertação humana 

(finalidade política da educação). 

 Uma primeira reflexão sobre a potencialização da autoria colaborativa em ambientes 

educativos ancorados na Educação Libertadora pode fazer menção ao caráter geneticamente 

participativo que as Tecnologias Digitais de Rede autorizam aos processos comunicativos e 

de ensino-aprendizagem. Como visto, na perspectiva epistemológica e política de Freire, o 

conceito de autoria pode ser compreendido enquanto assunção de educadores e educandos ao 

papel de sujeitos dos atos de conhecimento de que tomam parte nos ambientes educativos. E, 

nesse contexto, ser sujeito cognoscente refere-se inerentemente à participação ativa nos 

processos comunicativos que materializam a relação epistemológica entre professor e alunos, 

por meio do diálogo problematizador que une ambos na busca pela apropriação e produção 

dos conhecimentos. É impossível, em um esquema educativo que compreende a comunicação 

dialógica como elemento fundamental do ato gnosiológico, uma atitude apassivada de 

qualquer um dos sujeitos envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem.  

 Isto não significa, contudo, que o diálogo deva resumir-se a um simples intercâmbio 

de comunicados que não buscam verificar-se mutuamente para construir um pensar certo em 

comum entre os sujeitos. Nesse contexto, como bem ressalta Freire, o ato de conhecimento 

fica maculado em sua criticidade, o qual acaba recaindo somente em um “tocar a periferia 

[…] do objeto de nossa curiosidade”. (2010a, p. 169). Igualmente, não significa que a 

participação necessária de todos os sujeitos cognoscentes no ato de apreender o objeto de 

conhecimento deva ser sempre materializada em uma ação comunicativa, mesmo quando não 

se tem nada a falar ou que contribua, no momento, para a aproximação dinâmica e crítica de 

ambos os sujeitos em direção ao objeto em questão. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 127).  



 O participar, na situação gnosiológica de cunho dialógico, tem como premissa, antes 

de tudo, um processo de “manter-se aberto e permanentemente curioso” que envolve todos os 

sujeitos nos processo de ensinar-aprender e aprender-ensinar. Assim, por exemplo, mesmo em 

uma situação de silêncio dos alunos no processo educativo, se a sua postura e, principalmente 

a do professor, é verdadeiramente dialógica, ambos estão abertos permanentemente para a 

qualquer momento assumir a centralidade da ação comunicativa, participando assim 

efetivamente da busca em comum de apreensão do objeto. Nesse caso, o sujeito em silêncio 

não é um ser passivo, visto que no momento que exercita a escuta da exposição dialógica do 

outro, busca adentrar na significação dos signos linguísticos expostos em sua fala, para com 

ele co-intencionar a construção conjunta de uma rede de significados e sentidos que 

possibilite a apreensão cada vez mais crítica da razão de ser do objeto de conhecimento.    

 Nesses termos, julga-se possível pontuar que tal noção de participação no ato de 

comunicação é um aspecto central engendrado pelas características interativas das 

Tecnologias Digitais de Rede. Tal afirmação verifica-se desde a análise do contexto tecno-

cultural que condiciona o surgimento desta classe de tecnologia na sociedade contemporânea, 

situação em que é possível verificar mais uma das contradições inerentes a forma 

socioeconômica capitalista vigente. Ou seja, do interior da situação concreta de opressão e 

objetificação dos sujeitos ainda presente na sociedade, tem-se a emergência de um fenômeno 

cultural apoiado em tecnologias comunicativas interativas, as quais autorizam pensar 

processos de ruptura com as tradicionais formas de comunicados as massas efetivadas 

unidirecionalmente pelos mass media. Logo, pontua-se que no contexto histórico 

contemporâneo de emergência da cibercultura, mesmo que no interior de uma sociedade 

injusta e opressora, as TDRs possuem o potencial para efetivar uma perspectiva de 

participação como traço central da ação comunicativa entre os sujeitos. 

 Ao recobrar o significado dos fenômenos socio-técnicos contemporâneo, é possível 

encontrar a noção de participação inerente as TDRs no que Lemos (2003, p. 23) classifica 

como sendo a 2ª Lei da Cibercultura, ou da Liberação dos Polos de Emissão. Tal lei 

compreende a emergência e explosão dos pontos de troca de informação e de comunicação 

nas práticas sociais como fenômeno dialeticamente entrelaçado com o viés eminentemente 

participativo engendrado pelas tecnologias que funcionam sobre a lógica das redes virtuais. A 

condição cultural e tecnológica contemporânea pressupõe, nestes termos, uma chamada para a 

mobilização comunicativa e participativa dos sujeitos por meio de processos de articulação 

interativa, onde os nós presentes na rede de comunicação mediatizada por tecnologias possam 

se assumir como protagonistas e autores de conhecimentos de forma coparticipada.  



 Da mesma forma, é possível afirmar que a 2ª Lei proposta por Lemos para a 

conceituação da cibercultura já se encontra inserida dentro da reflexão pioneira de Lévy 

(1999), acerca da participação como traço central dos fenômenos sociais e comunicativos 

contemporâneos, caracterizados pela imbricação entre cultura e tecnologias interativas. Ao 

analisar o dinâmico fluxo informacional existente no ciberespaço, potencializado pela criação 

da WWW enquanto ambiente hipermidial de comunicação interativa, Lévy caracteriza a 

participação coletiva dos sujeitos em rede por processos onde “[...] cada grupo, cada 

indivíduo, cada objeto pode torna-se emissor e contribuir para a enchente”. (1999, p. 160). Ou 

seja, onde cada sujeito assume-se como participante ativo da contínua apropriação e produção 

dos sentidos, significados, visões de mundo e conhecimentos, sendo tais processos 

mediatizados pelas TDRs.  

 De fato, tais tecnologias se imbuem de uma disposição comunicacional que lhes 

conferem uma distinção precisa com relação a artefatos midiáticos como a Televisão 

Analógica, o rádio, o telefone, entre outros, sendo que tal disposição transforma o ciberespaço 

em um ambiente essencialmente voltado para uma lógica comunicativa todos-para-todos. 

(Ibidem, p. 63). Por tais configurações comunicacionais, o ciberespaço e as TDRs que nele 

residem autorizam a emergência de processos participativos virtuais entre um dado grupo de 

sujeitos, ao passo em que se organizam em coletivos inteligentes onde a comunicação 

interativa flui de forma não-rígida e multidirecional, o que, por fim, torna possível atos de 

conhecimentos essencialmente colaborativos. 

 Um segundo elemento importante neste contexto de reflexões, sendo este 

geneticamente possuidor da premissa de que a participação dos sujeitos em processos 

comunicativos é essencial para a efetivação de atos cognoscentes balizados pela autoria 

colaborativa, é o conceito de rede. Assim, é por meio da implementação tecnológica da lógica 

comunicativa descentralizada, não-linear e interativa ligada à concepção de redes, que os 

artefatos neste trabalho denominados de TDRs adquirem o potencial para fomentarem 

processos de ensino-aprendizagem onde a ação colaborativa de educandos e educadores torna-

se essencial na apropriação e produção de conhecimentos. Vale aqui relembrar o conceito de 

rede proposto por Teixeira, visto que a partir de sua análises torna-se possível vislumbrar a 

centralidade da participação dos sujeitos para a materialidade da ação comunicativa por meio 

das TDRs: 

 

[…] estrutura dinâmica e aberta, cuja condição primeira de existência é a ação dos 
nós que a formam e que, ao construírem suas próprias formas de apropriação e 
ação sobre a trama, modificam-na e por ela são modificados. Sua função básica é 



dar suporte ao estabelecimento de relações comunicacionais e colaborativas entre 
seus nós, entendidos como qualquer elementos que possa integrá-la num 
determinado momento a fim de completar algum significado ou sentido no processo 
corrente, independentemente de pertencer anteriormente ao emaranhado 
comunicacional (2010, p. 30).  

 

 Partindo de tais considerações, nas práticas educativas libertadoras, as quais tomam 

como fundamento epistemológico a assunção de educandos e educadores enquanto sujeitos 

ativos, que optam, decidem e, assim, inserem-se na busca pela transformação e  desvelamento 

crítico da realidade, tem-se que o conceito de redes pode configurar-se como lógica 

comunicacional capaz de promover a dialogicidade essencial nas relações de ensino-

aprendizagem e no ato gnosiológico colaborativo. É nestes termos que Serpa coloca a 

participação como traço necessário de uma pedagogia de apropriação educativa das formas 

comunicacionais interativas subjacentes as TDRs, posto que “[...] todo sujeito, para vivenciar 

o processo pedagógico, tem de participar na rede, sendo impraticável um mero assistir”. 

(2004, p. 173). Logo, a lógica das redes apropriada no contexto da autoria colaborativa requer 

invariavelmente uma ruptura com a noção epistemológica expressada por meio do conceito de 

extensão ou, ainda, de transmissão de conhecimentos, o qual nas relações de ensino-

aprendizagem traduzem-se em práticas educativas de “verniz bancário”, tais como as 

denunciadas por Freire (2011).  

 Por esta razão é que no campo semântico ligado às reflexões sobre as práticas 

educativas bancárias, e em seus processos de extensão de comunicados correspondentes, 

encontram-se dicotomizados “educador”, “emissor” e “sujeito ativo” de um lado, e 

“educandos”, “receptores”, “objeto passivo” de outro. Por isso mesmo, a disposição 

comunicacional de tais práticas é significada na ideia de unidirecionalidade das relação de 

ensino-aprendizagem, através de um esquema vertical um-para-todos. Enfim, por todos estes 

motivos é que a autoria colaborativa, enquanto conceito fomentador de processos de ensino-

aprendizagem libertadores e potencializados pelas TDRs, deve negar tal concepção 

epistemológico-comunicacional. Nesse sentido, deve procurar afirmar a lógica horizontal 

todos-para-todos inerente as redes de comunicação, enquanto elemento caracterizador da 

participação necessária de todos os sujeitos no ato de conhecimento que derive de uma práxis 

dialógica. Tais compreensões são afiançadas pela leitura pedagógica proposta por Serpa, a 

qual pontua que “[...] a hierarquia e a verticalidade, próprias da cultura pedagógica, são 

incompatíveis com a lógica e a pedagogia das Novas Tecnologias, pois estas funcionam em 

rede”. (2004, p. 173). 



 Tornar-se autor, intervir nos momentos diversos de apropriação e construção do 

conhecimentos, tecer em conjunto uma rede de significados e sentidos que apreendam o 

objeto de conhecimento co-intencionado por educadores e educando: todas estas colocações 

buscam no contexto das análises aqui efetivadas sua fonte epistemológica na abordagem 

dialógica freireana. Nesse contexto, julga-se ainda possível recorrer aos binômios da 

interatividade propostos por Silva (2010, p. 121) na tentativa de encontrar pontos diversos de 

intersecção entre as propostas epistemológicas da Educação Libertadora e a sua 

materialização em processos de autoria colaborativa apoiada nas TDRs. De fato, cada um 

destes binômios, participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridização e potencialidade-

permutabilidade, podem ser referenciados na proposição de ressignificações que anunciam 

novas compreensões para os processos educativos, principalmente no que se referem aos seus 

pressupostos epistemológicos e pedagógicos. No interior do debate aqui firmado acerca da 

autoria colaborativa, e de modo especial na reflexão sobre a centralidade do conceito de 

participação para a configuração do que é ser autor nos atos de conhecimento dialógicos, o 

primeiro dos binômios apontado por Silva pode determinar um ponto de aproximação entre as 

características comunicacionais das TDRs e a sua possível apropriação nos processos de 

ensino-aprendizagem libertadores. 

 Ora, se fosse possível determinar em apenas um conceito a lógica comunicacional 

intrínseca a apropriação coletiva das TDRs com vistas ao estabelecimento de processos 

gnosiológicos coletivos no ciberespaço, este seria invariavelmente o de interatividade. De 

fato, é este conceito que proporciona explicar em grande parte a materialidade da ação 

comunicativa de tais artefatos, ou seja, o “mais comunicacional" que as TDRs propiciam a 

uma práxis dialógica dos sujeitos. Nesse sentido, o binômio da participação-intervenção 

possui um total sinergia com a dimensão epistemológica do conceito de diálogo de Freire, o 

qual, por sua vez, embasa o entendimento acerca dos processos de autoria colaborativa via 

TDRs. Ao promover uma ruptura radical com a clássica subdivisão dos elementos do 

processo comunicativo, nas figuras do emissor e receptor, bem como da mensagem estendida 

do primeiro em direção ao segundo, a participação-intervenção pontua a centralidade de que, 

para haver comunicação interativa-dialógica, ambos os sujeitos da comunicação devem estar 

habilitados a intervir na construção da mensagem.  

 Ressignificando tais questões em parâmetros epistemológicos, poder-se-ia afirmar que 

a apropriação do conhecimento existente, e a possível e subsequente produção de um novo 

conhecimento, somente é possível quando os sujeitos tomam parte da construção de um 

pensar correto em comum, “materializado” em uma rede de significados e sentidos que 



apreende de forma intersubjetiva uma ação-objeto da realidade. Isto é, para conhecer é 

necessário participar ativamente da co-criação da inteligibilidade comunicativa da ação-objeto 

do qual se busca a razão de ser. Com bem sintetiza Freire ao falar sobre sua interpretação 

dialética do ato gnosiológico, tem-se que o conhecimento “[...] não se transfere, se cria, 

através da ação sobre a realidade”, ou seja, a exigência da intervenção crítica e criativa dos 

sujeitos cognoscentes é essencial. (2010a, p. 166, grifo nosso). Logo, exige-se que nos 

processos educativos mediatizados pelas TDRs, imbuídas da lógica comunicativa de 

perspectiva interativa, tanto educadores quanto educandos assumam-se como sujeitos 

cognoscentes frente ao objeto cognoscível, ou seja, coparticipem nos processos de ensino-

aprendizagem para conhecer a realidade.  

 Como pode ser visto nos debates até então realizados, distinguir que a educação 

enquanto ato gnosiológico requer participação ativa dos sujeitos encontra-se na epistemologia 

freireana geneticamente imbricado com a definição de que o intervir na e com a realidade em 

busca de conhecimento é um processo coletivo entre dois ou mais sujeitos. Assim, de forma a 

completar as discussões acerca dos pontos de imbricação entre TDRs e a educação sob um 

viés dialógico-interativo, faz-se necessário pontuar algumas reflexões sobre a apropriação das 

características destes artefatos para a potencialização de ações educativas intersubjetivas 

necessárias à recriação e construção coparticipada do conhecimento. Tais reflexões partem da 

assunção efetivada por Freire de que o “como” referente ao desenvolvimento da educação 

parte de uma fundamentação epistemológica, relação que na perspectiva libertadora e da 

autoria colaborativa poderia ser assim sintetizada: “A educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que 

buscam a significação dos significados”. (FREIRE, 1977, p. 69). Ou seja, como bem pontua 

Brustcher (2005, p. 130), a educação na perspectiva freireana é um processo dialógico de 

produção intersubjetiva de conhecimentos. 

 Nesse sentido, ao refletir acerca do potencial das tecnologias comunicacionais 

interativas no domínio da educação, Lévy pontua que a tarefa essencial é a de encontrar “[...] 

um novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas 

e a aprendizagem coletiva em rede”. (1999, p. 158). Ou seja, faz-se premente neste contexto 

considerar dois aspectos, os quais se complementam para a efetivação de processos 

educativos pautados na ideia de autoria colaborativa: a) que os educandos possuem estilos, 

ritmos, necessidades e motivações diferenciadas ao inserirem-se nas ações de ensino-

aprendizagem, e isso requer um cuidado do educando para identificar tais questões, podendo 

assim utilizá-las a favor da construção e apropriação dos conhecimentos; b) ao analisar as 



questões pontuais dos discentes, vislumbra-se não uma pedagogia de “privatização” do espaço 

social intersubjetivo necessário ao ato gnosiológico, mas sim uma potencialização do mesmo 

via processos de ensino-aprendizagem coletivos e coparticipados, mediatizados pelas TDRs.  

 Assim, um conceito advindo das reflexões sobre o contexto sociocultural das TDRs (a 

cibercultura), e que autoriza vislumbrar processos educativos mediatizados para engendrar a 

construção dialógica de conhecimentos pelos sujeitos, é o de inteligência coletiva, proposto 

por Lévy (2003, p. 1999). Para este autor, o conceito de inteligência coletiva, enquanto 

fenômeno dialeticamente imbricado com a emergência do ciberespaço, é compreendido como 

a “[...] valorização, a utilização otimizada e a criação de sinergia entre as competências, as 

imaginações e as energias intelectuais, qualquer que seja sua diversidade qualitativa e onde 

quer que esta se situe”. (1999, p. 167). Apropriado no contexto educacional, este conceito 

autoriza pensar processos de ensino-aprendizagem onde, por meio das TDRs e em um mesmo 

espaço virtual, educandos e educadores efetivem a ação educativa pautada por uma 

epistemologia que busque a confrontação dialógica dos seus saberes. Através destes processos 

de debate e problematização mediatizados, cria-se a possibilidade de, por meio da 

valorização, mobilização e efetivação da sinergia dos conhecimentos de todos os sujeitos 

envolvidos, realizar formas colaborativas de apreensão do objeto que permitam aos discentes 

cada vez mais criticamente conhecê-lo, ao passo em que para o docente criam-se 

possibilidades para repensar as suas apreensões anterior sobre o mesmo.  

 Enfim, julga-se que uma práxis de inteligência coletiva apropriada no contexto 

educacional libertador pode primar pelo desenvolvimento de processos de autoria 

colaborativa que, sem manter os alunos nos níveis ingênuos de conscientização sobre as 

relações homem-mundo, ao mesmo tempo valoriza os conhecimentos por eles já adquiridos 

em sua existência, que vai além do ambiente educativo formal ou não-formal. Logo, busca 

envolver tanto os educandos quanto os educadores naquilo que Freire designa como “síntese 

cultural”, enquanto categoria central da teoria da ação dialógica. Para Freire, na síntese 

cultural busca-se superar a visão dicotômica do ato gnosiológico efetivado tanto nos 

processos educativos autoritários quanto nos de caráter espontaneísta, indo ao encontro da 

apropriação e recriação do conhecimento intersubjetivamente (re)significado, onde o “[...] 

saber mais apurado [do educador] se refaz no conhecimento empírico que [o educando] tem, 

enquanto o deste ganha mais sentido no [daquele]”. (2011, p. 249). 

 Ou seja, ao procurar adentrar criticamente nas práticas sociais expostas pelos 

educandos no diálogo problematizador, de onde derivam os seus conhecimentos de senso 

comum, o educador além de conhecer melhor os modos de compreensão do discente, e a 



partir disso poder vislumbrar possíveis intervenções, refaz seus processos de pensamento 

sobre o conteúdo de estudo em questão, o que pode lhe oportunizar também (re)aproximações 

epistemológicas ao objeto, a partir de novos ângulos de análise. Do mesmo modo, ao buscar 

adentrar na compreensão dos conhecimentos objetivos, sistemáticos e metódicos expostos na 

intervenção dialógica do professor sobre o objeto, os aspectos sincréticos dos “saberes de pura 

experiência feitos” dos alunos (FREIRE, 1996, p. 31) vão sendo criticamente 

problematizados, podendo assim serem depurados e organizados em um todo significativo de 

maior rigorosidade científico-filosófica, o qual expressa de maneira mais acurada a razão de 

ser do objeto de conhecimento em questão. Neste sentido, julga-se que tal compreensão dos 

processos de ensino-aprendizagem pode manter relações conceituais e práticas com a 

apropriação educativa das TDRs em processos de autoria colaborativa, onde se instituem 

também práticas de potencialização da inteligência coletiva nos espaços formais e não-

formais de ensino.  

 Isso porque na compreensão de Lévy, o objetivo da inteligência coletiva é o “[...] 

reconhecimento e o enriquecimentos mútuos das pessoas, e não o culto de comunidades 

fetichizadas ou hipostasiadas”. (2003, p. 29). Nesse sentido, na questão educativa o objetivo 

não pauta-se em um “fundir” inteligências individuais, por meio de uma simplificação 

grosseira do dialogo problematizador, o qual acabaria tornando-se uma mera conversação sem 

a imbricação do intercâmbio com a ressignificação mútua de conhecimentos. Acima de tudo, 

busca-se fornecer um contexto de ensino-aprendizagem onde cada participante de um coletivo 

inteligente situado no ciberespaço possa estabelecer um processo de crescimento, de ativação 

da curiosidade, de busca pelo conhecimento por meio da assunção da reciprocidade 

intersubjetiva inerente ao ato gnosiológico, de ruptura com o mito da ignorância absoluta, 

visto que o “outro” é compreendido como um fonte inesgotável e em potencial para o 

desenvolvimento humano de cada um dos participantes do coletivo. Para isso, o protagonismo 

crítico e criativo de educandos e educadores em processos coparticipados é essencial.  

 As TDRs são, neste contexto, artefatos que possuem as características 

comunicacionais necessárias para efetivar processos educativos pautados pela autoria 

colaborativa, pois possibilitam essencialmente aquilo que Lévy (1999, p. 57) denomina de 

“escrita-leitura coletiva” no ciberespaço. Ou seja, tem-se aqui a possibilidade de propiciar à 

educandos e educadores um conjunto de tecnologias comunicacionais interativas, pautadas na 

linguagem hipermídia, que permitem a ambos os sujeitos do processo educativo assumirem-se 

como co-criadores de redes de significados e sentidos acerca de um objeto de conhecimento, 

utilizando-se para isso de diversos formatos midiáticos presente no ciberespaço. Adaptando-se 



aos diversos momentos necessários às ações pedagógicas nos espaços educativos, sejam eles 

presenciais ou virtuais, as TDRs favorecem diversos níveis de co-criação de malhas 

hipermidiais contendo os conhecimentos apropriados/construídos. Por exemplo, desde o 

processo de leitura não-linear de um material hipermídia pelos alunos, a uma possível 

intervenção dos discentes na criação e modificação dos nós e links da rede conceitual 

expressada nos diferentes formatos midiáticos.  

 A partir disso, os discentes em conjunto e com a devida intervenção e orientação 

pedagógica do docente, passam a ser protagonistas dos atos de conhecimento que lhe dizem 

respeito, processos materializados no diálogo problematizador e potencializados pela 

interatividade inerente às TDRs, através de sua lógica comunicacional propícia à ativação da 

autoria colaborativa. Tal compreensão dos processos de ensino-aprendizagem é também 

pontuada por Serpa, ao refletir sobre a pedagogia intrínseca a apropriação educativa desta 

classe de tecnologias comunicacionais, ao pontuar que a dinâmica gnosiológica potencializada 

pela lógica das redes exige a participação de todos e a assunção de que a produção do 

conhecimento é necessariamente coletiva. Completa ainda o autor tal afirmação destacando 

que “[...] para o sistema de rede funcionar, os participantes necessariamente têm que 

colaborar”, ou seja, apropriar-se do objeto de conhecimento expresso na rede de significados e 

sentidos construída pela comunicação dialógico-interativa em processos co-participados. 

(SERPA, 2004, p. 173). 

 Por fim, a autoria colaborativa, enquanto conceito-chave dos processos educativos 

realizados como práxis dialógica de apropriação e recriação de conhecimentos, encontra na 

materialidade da ação comunicativa interativa disponibilizada pelas TDRs seu ponto de 

explicitação de maior integração entre as perspectivas tecnológica, educativa e 

epistemológica. Novamente, os binômios da interatividade propostos por Silva (2010) 

fornecem um arcabouço conceitual que autoriza explicitar facetas adicionais do processo de 

autoria colaborativa enquanto atos gnosiológicos mediatizados pelas TDRs. Além da 

fundamental participação-intervenção, anteriormente debatida na análise do termo “autoria”, 

tem-se que a colaboração por meio de tecnologias interativas exige considerar o caráter 

bidirecional (ou, ainda, multidirecional) do processo comunicativo e educativo, recaindo 

portanto na hibridização dos papéis tradicionais do emissor-educador e receptores-educandos 

na figura dos usuários teleinteragentes ou, ainda, educadores-educandos e educandos-

educadores.  

 Levando em conta que as ações comunicativas via TDRs se desenrolam na perspectiva 

de potencializar a construção coparticipada de uma malha hipermidial pelos sujeitos-autores, 



tais ferramentas podem ser apropriadas na educação conforme a definição de Lévy (1993, p. 

54): enquanto Tecnologias da Inteligência. No contexto da autoria colaborativa, pode-se 

afirmar que tais tecnologias estão simbioticamente interligadas com a maneira com que os 

seres humanos se apropriam e produzem conhecimentos em sua práxis na e com a realidade, 

ao passo em que potencializam e abrem novas formas de materializar os atos gnosiológicos de 

cunho dialógico e, portanto, comunicacionalmente interativos. Em síntese, e de acordo com 

Aparici e Acedo, os processos de ensino-aprendizagem realizados por meio da autoria 

colaborativa requerem certas características, sendo a primeira destas a interatividade, pois 

 

[…] não pode existir aprendizagem colaborativa sem a interatividade correta entre as 
partes. A interatividade não tem a ver com maior ou menor intercâmbio produzido 
entre indivíduos intervenientes, mas se refere à mediação por um intercâmbio de 
opiniões e pontos de vistas, pela reflexão mútua, a análise em comum de temas 
específicos […] Por isso, podemos afirmar que a interatividade […] incentiva o 
desenvolvimento do pensamento crítico (2010, p. 141). 

 

 A partir das discussões iniciais aqui efetivadas acerca da Educação Libertadora, e da 

imbricação da epistemologia freireana com a autoria colaborativa, nos próximos subitens do 

presente trabalho passarão a ser discutidas de maneira pormenorizada as ressignificações dos 

papéis do professor e alunos, bem como do método de ensino-aprendizagem. No 

desenvolvimento de tais reflexões, diversos pontos tratados até então em uma primeira visada 

de significação serão novamente analisados, com o intuito de aprofundar criticamente 

questões essenciais no contexto de apropriação educativa das TDRs e de suas características 

comunicacionais interativas. 

 

4.2.1 Ressignificação da docência e discência na relação educativa libertadora via TDRs: 
superação dialética da contradição educador-educando 
 

 A primeira ressignificação no contexto de apropriação das TDRs em conjunto com as 

diretrizes pedagógicas da Educação Libertadora, e, poder-se-ia ainda acrescentar, o 

pressupostos nuclear que autoriza a vivência de verdadeiros processos de autoria colaborativa 

por todos os sujeitos envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem suportados por 

tecnologias comunicacionais interativas, refere-se aos papéis de docentes e discentes dentro 

do quadro de superação dialética do que Freire (2011, p. 87) denomina de contradição 

educador-educando. Ancorado nas bases antropológicas, epistemológicas e políticas da 

Educação Libertadora, Freire postula que o primeiro pilar de sustentação da Educação 



Bancária a ser completamente remodelado é justamente o que trata das relações entre o 

educador e o educandos, e as funções e papeis que historicamente vem sendo designados a um 

e ao outro no interior dos espaços-tempos de ensino-aprendizagem.  

 Nesses termos, a Educação Bancária é regida sinteticamente pela seguinte proposição 

de relação pedagógica educador-educando: o professor, enquanto sujeito que detém o 

conhecimento em sua mais perfeita formulação, é o responsável dentro da relação educador-

educando por transmitir os conceitos, significados, narrativas, valores e habilidades ao aluno. 

Já este último, enquanto ser “imaturo”, por residir ainda não iluminado pelo “clarão” 

proveniente das ideias perfeitamente organizadas e sistematizadas do conhecimento 

científico-filosófico, deve passivamente prostrar-se como receptáculo das noções de mais 

elevado valor intelectual, a serem depositadas em suas mentes por meio da ação do professor, 

uma espécie de doutrinador da entrada do conhecimento sobre o mundo na consciência do 

aluno.  

 Obviamente, Freire não recai na posição ingênua de considerar os conhecimentos 

científico-filosóficos enquanto elementos que não possuem validade alguma no processo 

educativo, visto que seriam estes “depósitos” alienantes e objetificadores dos sujeitos 

participantes do processo bancário de ensinar e aprender. Na perspectiva educativa 

libertadora, a teoria é considerada elemento central da práxis dialógica dos sujeitos em busca 

do desvelamento e transformação da realidade, dentro dos momentos de reflexão presente no 

ciclo gnosiológico da ação-reflexão-ação, no qual pela sua capacidade de abstração a 

consciência acaba apreendendo o concreto em sua razão de ser. (FREIRE, 2009, p. 114-115; 

2010b, p. 101). O que está em jogo nesse contexto, fator deveras importante e por isso 

destacado ao longo deste trabalho, é que o ato humano de conhecer a realidade é 

invariavelmente um processo que exige a assunção tanto do educador quanto do educando 

enquanto sujeitos ativos, críticos e criativos no transcorrer da ad-miração, análise e síntese do 

objeto de conhecimento.  

 Logo, se o educando é tão somente encarado como receptáculo dos conhecimentos 

fixos e imutáveis estendidos a ele pelo educador, tem-se uma visão equivocada de como 

devem ser articuladas as relações de ensino-aprendizagem para que se favoreça a apropriação, 

recriação e construção do conhecimento. Tais afirmativas são também verdadeiras para o 

educador: seu papel não é o de transmitir ou transferir, mas sim de tecer junto com o 

educando, e por meio do diálogo problematizador, uma rede de significados e sentidos que vai 

autorizando o discente a se apropriar da razão de ser do objeto de conhecimento, ao passo em 

que opera a apreensão dos conceitos de cunho científico-filosófico que explicam a essência ou 



logos da realidade. Freire pontua nos termos abaixo transcritos a necessidade de uma ruptura 

com a contradição educador-educando da Educação Bancária: 

 

Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de 
depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 'conhecimento' e valores 
aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação 'bancária', mas um ato 
cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de 
ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos 
cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de outro, a educação 
problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição 
educador-educandos, Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à 
cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível 
(2011, p. 94-95). 

 

 Dentro deste quadro de análise, em que termos torna-se possível para Freire a 

superação da contradição pontuada entre os sujeitos nos processos de ensino-aprendizagem? 

Tem-se assim para este autor que, pela superação dialética da visão dicotômica presente na 

Educação Bancária – a qual separa em polos opostos aquele que sabe, emite e é ativo, de um 

lado, e aquele que não sabe, recebe e é passivo, de outro –, emanam novos papéis 

ressignificados para o que tradicionalmente é conhecido como “professor” e “aluno”: torna-se 

possível falar neste contexto então em educador-educando e educando-educador. Isto é, 

ambos os papéis ora destacados, inseridos no “bancarismo” em um quadro completamente 

polarizado no qual resulta impossível uma imbricação de funções e atribuições na relação de 

ensino-aprendizagem, aparecem agora hibridizados nas figuras do educador-educando e 

educando-educador, sem que com isso, contudo, percam as suas especificidades dentro do 

processo educativo. É nestes termos que Freire pontua que não “[...] há docência sem 

discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se 

reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender”. (1996, p. 23).  

 Antes de expor os argumentos utilizados por Freire para apoiar a assunção da 

ressignificação dos papéis de discentes e docentes nos termos propostos, será realizada um 

breve digressão inicial acerca de como tais proposições encontram em uma pedagogia 

aportada nas TDRs elementos teórico-práticos que permitem vislumbrar potenciais pontos de 

convergência entre a Educação Libertadora e a autoria colaborativa de conhecimento no 

ciberespaço. Nesse contexto, parte-se de algumas premissas acerca das características das 

TDRs e da educação de cunho problematizador e dialógico, sob as quais pretende-se 

demonstrar a relação possível entre ambas nos processos de ensino-aprendizagem. 

Primeiramente, destaca-se que as TDRs, enquanto artefatos comunicacionais virtuais 



presentes no ciberespaço na forma de ambientes hipermidiais de autoria colaborativa, 

possuem como característica nuclear, definidora da sua essência e possibilidades 

comunicativas, a interatividade. Neste contexto, vale a pena citar Silva e a sua sintética 

proposição acerca de como a interatividade autoriza modificações teóricas e práticas no 

campo das Teorias da Comunicação, mais precisamente dos principais elementos e sujeitos 

presentes no processo comunicativo: 

 

Na modalidade comunicacional interativa permitida pelas novas tecnologias 
informáticas, há uma mudança significativa na natureza da mensagem, no papel do 
emissor e no estatuto do receptor. A mensagem torna-se modificável na medida em 
que responde às solicitações daquele que a consulta, que a explora, que a manipula. 
Quanto ao emissor, este assemelha-se ao próprio designer de software interativo: ele 
constrói uma rede (não uma rota) e define um conjunto de territórios a explorar; ela 
não oferece uma história a ouvir, mas um conjunto de territórios abertos a 
navegações e dispostos a interferências e modificações, vindas da parte do receptor. 
Este, por sua vez, torna-se 'utilizador', 'usuário' que manipula a mensagem como 
coautor, cocriador, verdadeiro conceptor (SILVA, 2010, p. 12, grifo do autor). 

  

 Ao levar tal análise em consideração, Silva realiza reflexões que permitem abstrair 

elementos centrais acerca dos intercâmbios simbólicos entre sujeitos pautados pela 

perspectiva da interatividade e, através disso, alcança os conceitos que definiriam tal 

modalidade comunicacional: os binômios da interatividade. Nesse contexto, não é sem razão 

alguma que um dos recursos conceituais utilizado na caracterização da interatividade seja 

justamente o binômio da bidirecionalidade-hibridização. Isto é, um conceito que pontua a 

necessidade de ruptura, nos processos comunicativos de caráter interativo, com a linearidade e 

unidirecionalidade da transmissão ou extensão de informações, contidas em mensagem 

fechadas e imutáveis, de um emissor (sujeito ativo) para um receptor (sujeito passivo, no que 

se refere à possibilidade de alterar a mensagem).  

 Porém, como complemento essencial da bidirecionalidade presente nos processos 

interativos, faz-se necessário também uma ruptura com a visão dicotomizada dos papeis e 

funções dos sujeitos envolvidos na troca de mensagem em uma comunicação. De fato, seria 

insuficiente dizer que na comunicação de caráter interativo ambos os sujeitos podem enviar e 

receber mensagem e, mas do que isso, alterar uma mesma mensagem em coautoria, sem que 

conjuntamente não se pontuasse a necessidade de uma hibridização entre emissor e receptor, 

ou seja, uma mescla de suas funções de codificação e decodificação das mensagens por meio 

dos signos linguísticos referenciados nos processos comunicacionais. Por isso, em uma Teoria 

da Comunicação pautada pelo conceito de interatividade e, poder-se-ia aqui acrescentar, em 

uma concepção de comunicação igualmente ancorada epistemologicamente e politicamente na 



teoria da ação dialógica freireana127, não existiriam mais polarizados e completamente 

separados, emissores, de um lado, e receptores, de outro, mas, sim, emissores-receptores e 

receptores-emissor, ou, ainda, como propõe Trivinho (1996), usuário teleinteragentes. 

 Ao trazer tais discussões para o campo educacional, uma primeira premissa a ser 

discutida é a de que uma correta compreensão das relações pedagógicas estabelecidas entre 

educador-educando e educando-educador, nas quais ocorrem a apreensão da realidade no ato 

gnosiológico, passa invariavelmente pela assunção de um modelo comunicacional que 

permite verificar como ocorrem as interações simbólicas entre os sujeitos com vistas à 

construção da inteligibilidade do objeto cognoscível. Ou seja, apoiados em Silva (2010, p. 

210), poder-se-ia afirmar que o campo teórico da comunicação possui uma relevância 

fundamental para a explicação das relações pedagógicas e do ato de conhecimento entre os 

sujeitos dos processos de ensino-aprendizagem, visto que é na materialidade da ação 

comunicativa que os sujeitos co-intencionam um mesmo objeto em busca da sua correta 

compreensão.  

 Logo, tem-se aqui uma profícua possibilidade de união dos campos de estudos da 

Educação e Comunicação, assentada na premissa de que a experiência educativa envolve 

intrinsecamente um ato de comunicação, sendo que a análise interdisciplinar de ambas as 

dimensões destes processos, em conjunto com diretrizes de cunho epistemológico e político, 

permite desvelar importantes pontos conceituais presentes nas diversas práticas educativas. 

Tais compreensões e reflexões, de fato, estão presentes na obra pedagógica de Paulo Freire 

desde seu primeiro livro, “Educação como Prática da Liberdade”, e atualmente vêm sendo 

investigadas teorica e praticamente em suas diversas facetas dentro do campo de estudos 

denominado de  “Educomunicação”128. Com base nisso, o que interessa acentuar nas análises 

que estão sendo realizadas no presente subitem é a total convergência entre a concepção 

teórico-prática da interatividade e as premissas pedagógicas, epistemológicas e políticas de 

Freire sobre o diálogo, onde ambas apontam a hibridização como elemento fundamental tanto 

                                                        
127 Faz-se necessário aqui remeter o leitor novamente aos pontos teóricos discutidos ao longo deste trabalho 

acerca de um Modelo Teórico da Comunicação Dialógica, aportado nas discussões epistemológicas e 
políticas de Freire, bem como nas características comunicacionais interativas derivadas das TDRs e do 
ciberespaço. Para tanto, aponta-se como facilitador do processo de compreensão das reflexões aqui efetivadas 
uma releitura dos capítulos presentes na Parte I do presente trabalho, especialmente do subitem 2.4 (capítulo 
2). 

128 No contexto do presente trabalho, entende-se por Educomunicação “[...] o conjunto das ações inerentes ao 
planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer 
ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, tais como escolas, centros 
culturais, emissoras de TV e rádio educativas, centros produtores de materiais educativos analógicos e 
digitais, centros coordenadores de educação a distância ou 'e-learning', e outros...”. (SOARES, 2000, p. 115). 



da materialidade da ação comunicativa entre os usuários teleinteragentes, como das relações 

pedagógicas entre educador-educando e educandos-educadores. 

 Nesse sentido, a interatividade seria o aporte conceitual e prático da apropriação 

educacional das TDRs, sendo que a superação da contradição educador-educando justificar-

se-ia como o substrato pedagógico que autoriza processos de ensino-aprendizagem que vão ao 

encontro das características comunicacionais bidirecionais e hibridizadas das TDRs. Portanto, 

destaca-se que as modificações dos papeis e funções do educador e do educando, no seio das 

experiências educacionais de cunho libertador, constitui-se como um dos eixos centrais para a 

disponibilização de relações de ensino-aprendizagem ancoradas na autoria colaborativa de 

conhecimentos no ciberespaço. Como bem define Lima, os processos comunicacionais 

horizontais 

 

[…] nos ambientes virtuais redefinem […] as tradicionais posições de professor e 
aluno. Esse aluno, que antes utilizava o material didático e se inseria nas 
metodologias de ensino propostas unilateralmente pelo professor, passa agora à 
condição de autor da sua aprendizagem, propondo conteúdos, metodologias e 
dinâmicas de interação e interatividade. Sai da condição passiva de leitor, tornando-
se um leitor-autor (2008, p. 104). 

 

 A partir das reflexões efetivadas até então, torna-se possível adentrar de maneira mais 

específica na argumentação freireana acerca da superação da contradição educador-

educandos. De modo que a pergunta basilar em tal contexto poderia ser assim formulada: 

partindo-se do princípio que ocorre uma mescla ou hibridização dos papéis envolvidos nos 

processos de ensino-aprendizagem, em que medida seria possível afirmar que na relação 

educativa o educador, tradicionalmente considerado como centro irradiador do conhecimento, 

também seja um “aprendiz” e, de outro lado, o educando, encarado como ser ingênuo, não 

iluminado e absolutamente ignorante, possa também “ensinar” algo àquele que “domina” o 

saber? 

 Para responder tal questionamento, Freire recobra inicialmente algumas questões 

importantes acerca da sua compreensão antropológica e epistemológica que embasa a 

Educação Libertadora. Em primeiro lugar, deve-se levar em consideração que a inconclusão 

do ser humano enquanto aspecto antropológico definidor da sua existência desautoriza 

qualquer interpretação estática e rígida do processo de formação dos sujeitos nas suas relações 

na e com a realidade. Ou seja, por inexistir um acabamento totalizador e universal que encerre 

completamente as possibilidades do “ser” do homem, não é verossímil a afirmação de que o 

educador é um sujeito que já se apropriou de todos os conhecimentos possíveis em sua 



máxima criticidade e rigorosidade. Isto porque o homem é um ser histórico, que se faz e refaz 

constantemente ao sabor da fundante dialética entre intersubjetividade e objetividade: os 

contextos socioculturais, criações suas no transcorrer do espaço-tempo, são, ao mesmo tempo, 

condicionantes de sua forma de ser e agir na realidade.  

 Da mesma forma, e apoiando-se também em prerrogativas epistemológicas, é 

incorreto afirmar que o educando é um ser completamente exilado de qualquer conhecimento 

acerca da realidade, visto que a existência humana é inerentemente um questionar-se que 

enseja desvelamentos sobre os sistemas de ações-sobre-objetos presentes no mundo, através 

do pensamento-linguagem dialeticamente interligado a atividade prática. Mesmo que os 

conhecimento produzidos pela simbolização da ação dos sujeitos na realidade sejam ainda de 

nível preponderantemente ingênuos, não rigorosos e assistemáticos, tem-se que o estar no e 

com o mundo revela desde sempre alguma forma de conhecimento deste. Logo, ambos os 

sujeitos do processo educativo, educador e educando, são sujeitos inacabados, em busca por 

ser mais, o que envolve ação e reflexão sobre a realidade, mesmo se for ponderado que o 

educador esteja em um nível de conscientização da realidade mais crítico do que o educando.  

 Nenhum sujeito pode ser considerado definitivamente educado, como se fosse possível 

“finalizar” um ser humano em suas possibilidades de conhecer. O homem é um ser 

inconcluso, que aprende e ensina com outros sujeitos constantemente ao longo da sua 

existência. Para isso, tanto o educador quanto o educando devem assumirem-se como 

pesquisadores críticos dos objetos cognoscíveis, apropriando-se em coparticipação do 

conhecimento já inventado ao re-inventá-lo na aplicação à realidade concreta existenciada 

pelos sujeitos, processo em que se vão habilitando educandos e também o educador na 

(re)descoberta da razão de ser destes objetos, na relação dialética entre suas partes 

constituintes, internas e externas. 

 A partir disso, Freire irá denominar de bancária e opressora a compreensão 

epistemológica do ato de conhecer, e da própria natureza do que é o conhecimento, que 

subsidia relações educativas onde somente um dos sujeitos deva ensinar, enquanto transmitir 

ou estender saberes totalizadores sobre um objeto cognoscível, e os outros devam aprender, 

enquanto memorizar ou guardar tais saberes, meros perfis mecânicos do objeto. Na sua 

proposta de relação de ensino-aprendizagem, a primeira questão pontuada por Freire é que o 

educador-educando, ao dialogar com os educandos-educadores com vistas a problematizá-los 

pelos conteúdos escolares que conceituam rigorosa e criticamente o objeto a ser conhecido, 

encontra-se igualmente problematizado acerca do que sabe e de como sabe sobre a realidade 



estudada. Para Freire, tal contexto epistemológico se explica nos termos que se seguem na 

citação abaixo transcrita: 

 

A problematização é a tal ponto dialética, que seria impossível alguém estabelecê-la 
sem comprometer-se com seu processo. Ninguém, na verdade, problematiza algo a 
alguém e permanece, ao mesmo tempo, como mero espectador da problematização. 
[…] É que, na problematização, cada passo no sentido de aprofundar-se na situação 
problemática, dado por um dos sujeitos, vai abrindo novos caminhos de 
compreensão do objeto da análise aos demais sujeitos (1977, p. 82). 

  

 A partir de tal compreensão do que seja o ato gnosiológico derivado do diálogo 

problematizador enquanto método de ensino-aprendizagem, é que faz-se possível explicar a 

afirmação de Freire de que “[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado 

forma-se e forma ao ser formado”. (1996, p. 23). Ora, o educador neste contexto educativo 

libertador não mais dicotomiza seus atos gnosiológico e de docência em dois momentos 

distintos, um no qual se apropria do conhecimento em todas as suas possibilidades, e outro no 

qual transfere este saber aos alunos por processos extensivo. Para Freire, o ato gnosiológico 

na educação problematizadora e dialógica é uma constante em todo o quefazer do educador-

educando, seja no momento em que ele está em contato com os conhecimentos sobre a 

realidade, na apreciação de um livros, filme, ou ainda no debate com seus colegas docentes, 

seja também quanto está ad-mirando o objeto cognoscível com os educandos-educadores, em 

coparticipação. (FREIRE, 2011, p. 96; 1977, p. 79). 

 Nesse contexto, ao abrir a possibilidade para que os educandos-educadores também 

assumam-se enquanto sujeitos cognoscentes frente ao objeto cognoscível, torna-se verossímil 

afirmar que o docente continua aprendendo durante o processo educativo, porque ao 

problematizar, ou expor dialogicamente algum conceito, ele necessariamente deve por-se 

novamente frente ao objeto enquanto sujeito que indaga, e que refaz suas percepções e passos 

de aproximação metódica e rigorosa sobre a realidade para poder melhor explicá-la em seu 

logos constituinte aos discentes. (FREIRE, 2011, p. 97). Ao realizar tais ações de re-ad-

miração, necessitada pela problematização e também oriunda da mediação que a admiração 

dos educandos-educadores colocam ao seu quefazer cognoscente, o educador-educando abre 

um campo totalmente novo de possibilidades para que seu esforço cognitivo sobre a realidade, 

dialeticamente cambiante, lhe permita atualizar constantemente seus conhecimentos e modos 

de perceber a realidade. Freire expõe tal interpretação da ruptura com a contradição educador-

educando nos termos abaixo citados: 

 



[…] em qualquer ocasião em que um educando lhe faz uma pergunta, [o educador] 
re-faz, na explicação, todo o esforço cognitivo anteriormente realizado. Re-fazer este 
esforço não significa, contudo, repeti-lo tal qual, mas fazê-lo de novo, numa situação 
nova, em que novos ângulos, antes não aclarados, se lhes podem apresentar 
claramente; ou se lhe abrem caminhos novos de acesso ao objeto. Os professores 
que não fazem este esforço, porque simplesmente memorizam suas lições, 
necessariamente rejeitam a educação como uma situação gnosiológica, e assim não 
podem querer o diálogo comunicativo (1977, p. 79-80). 

 

 Logo, por mais que o professor conheça “[...] o objeto de estudo melhor do que os 

alunos quando o curso começa, [...] re-aprende o material através do processo de estudá-lo 

com os alunos” de forma dialógica e problematizadora. (FREIRE, SHOR, 1986, p. 124, grifo 

do autor). Todas estas análises são válidas também para os educandos-educadores, e é 

precisamente neste ponto que reside a compreensão dialógica do ato de conhecimento, 

enquanto processo onde os sujeitos constroem uma rede de significados e sentidos em comum 

que lhes permite apreender o objeto de conhecimento. Durante as problematizações do 

educador e de seus pares, o educando em situação dialógica estará assumindo-se como ser da 

práxis, que reflete sobre uma ação e que busca a compreensão crítica da realidade histórico-

cultural criada pelos homens. Assim, estará constantemente refazendo a sua cognosibilidade 

sobre o objeto cognoscível através da cognosibilidade dos seus colegas educandos e do 

educador, nos momentos de intervenção pedagógica diretiva essencial também a Educação 

Libertadora.  

 Posto isso, tem-se que a dialogicidade, enquanto relação constituinte do ato 

gnosiológico (NICOL, 1965), exige para a produção da inteligibilidade do objeto cognoscível 

em níveis cada vez mais críticos um esforço comunicativo de ir ao encontro do outro para 

“pensar certo” de forma coparticipada. (FREIRE, 1996, p. 117-118). Tal assunção 

epistemológica coloca aos processos educativos libertadores a premência de proclamar que 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011, p. 95), frase que sintetiza o processo de 

ressignificação dos papeis do docente e discentes no seio da superação da contradição 

educador-educandos. E que, por sua vez, permite novamente encontrar nas possibilidades 

comunicacionais interativas das TDRs pontos de convergência que autorizam a apropriação 

educativa destes artefatos, no sentido que promovem a materialidade da ação comunicativa 

essencial aos atos gnosiológicos derivados de uma educação dialógica e problematizadora. 

 É nesse sentido que Lévy, por exemplo, ao refletir sobre as modificações estruturais da 

educação no contexto da cibercultura, postula que a apropriação das TDRs em processos de 

ensino-aprendizagem criam novos espaços-tempos educativos inseridos no ciberespaço, sendo 



estes pautados na autoria colaborativa e, assim, onde “[...] professores estudantes partilham os 

recursos materiais e informacionais que dispõem. Os professores aprendem ao mesmo tempo 

que os estudantes e atualizam continuamente tanto seus saberes 'disciplinares' como suas 

competências pedagógicas”. (1999, p. 171). Nesses processos, invalida-se a relação educador-

educando ancorada na compreensão epistemológica de “difusão de conhecimentos”, visto que 

a simples transmissão ou extensão destes “conhecimentos” (na verdade, informações), além 

de não possibilitar um ato gnosiológico verdadeiro, pode ser mais eficazmente realizada pelas 

redes de computadores, devido a velocidade conseguida com a automatização do 

processamento das informações. 

  Outro processo inferencial possível neste contexto refere-se à necessidade de que 

também os educandos-educadores assumam-se enquanto sujeitos ativos e protagonistas no 

processo educativo, visto que fora da práxis dialógica não constituem-se as condições para 

que ocorra o ato gnosiológico. Assim, é possível pontuar que a lógica das redes e os 

princípios do hipertexto, ambos elementos constituidores da essência comunicativa interativa 

das TDRs, embasam teorica e praticamente processos de ensino-aprendizagem mediatizados 

por estes artefatos tecnológicos, visto que estes requerem na sua apropriação a assunção de 

todos os sujeitos em relações coparticipadas, pautadas por uma postura ativa do educador e 

educandos na aproximação dinâmica do objeto cognoscível. É possível aqui recordar o 

conceito de rede tal como proposto por Teixeira (2010, p. 30), principalmente no que tange a 

caracterização deste tipo de estrutura organizacional dos processos comunicativos enquanto 

composta por nós que agem para formar a trama reticular que os relacionam.  

 Na concepção de Teixeira, a “atividade necessária” enquanto característica essencial 

aos nós de uma rede pode ser derivada da aproximação conceitual de dois princípios, oriundos 

das relações homem-cultura-tecnologias subjacentes as sociedades contemporâneas imersas 

na cibercultura. São eles: o princípio do hipertexto da “Mobilidade dos Centros”, proposto por 

Lévy (1993, p. 26), e 2ª Lei da Cibercultura ou da “Liberação dos Polos de Emissão”, tal 

como anunciado por Lemos (2003, p. 23). Nesse contexto, na compreensão de Teixeira a 

abstração dos elementos constituintes fundamentais destes dois pontos teóricos ajuda na 

definição do conceito de rede, no sentido de que existe uma convergência entre ambos: a da 

“Necessidade/possibilidade de uma postura ativa de cada nó da rede” que se estabelece entre 

os sujeitos em comunicação dialógica. (2010, p. 29).  

 A partir disso, tem-se como processo reflexivo que uma “[...] rede só existe em função 

da atividade/acessibilidade de seus nós”, de onde deriva-se a “atividade” como característica 

central da lógica das redes. (Ibidem, p. 29). Logo, seria um contrassenso  qualquer 



apropriação crítica e criativa das TDRs em processos educativos materializados em ações de 

extensão de comunicados do educador ao educando, por uma lógica das relação de ensino-

aprendizagem que preza pela transmissão dos conhecimentos, visto que em tais casos o único 

sujeito com certo grau de atividade cognoscitiva frente ao objeto cognoscível é o educador. 

Ao educando, resta a passividade da memorização mecânica dos depósitos-comunicados do 

educador.  

 De fato, a Mobilidade dos Centros, enquanto princípio essencial do hipertexto, o qual 

traduz em termos tecnológicos e sociotécnicos a lógica das redes, possui uma capacidade 

inferencial profícua para pensar as relações entre educandos-educadores e educador-

educandos no seio da ressignificação dos papeis dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo potencializado pelas TDRs. Poder-se-ia aqui recordar as posições de Serpa, o qual 

ao refletir sobre uma pedagogia intrínseca as novas tecnologias, destaca a Mobilidade dos 

Centros como diretriz nuclear da apropriação educativa das TDRs: “Não há centros: os 

processos, conforme as condições, têm uma centralidade instável. Ora o professor é o centro, 

ora o aluno, ora outro ator diferente de professor e alunos”. (2004, p. 157).  

 Apropriado no contexto das relações de ensino-aprendizagem entre educador-

educando e educandos-educadores, este princípio permite vislumbrar que na abertura 

dialógica permitida pelo docente aos discentes por meio de uma materialidade da 

comunicação de cunho interativo, convivem dinamicamente na ação de todos os sujeitos 

envolvidos no processo educativo momentos de fala e de escuta. Ou seja, momentos em que 

um dos sujeitos da rede de ensino-aprendizagem que se estabelece no espaço-tempo educativo 

físico ou virtual, seja este o educador, um dos educandos ou “outro ator diferente”, assume 

temporariamente a centralidade da ação comunicativa dialógica em que ocorre a admiração do 

objeto de conhecimento, sem que com esta sua fala ocorra um “emudecimento cognitivo” do 

restante dos sujeitos parceiros na apreensão do objeto. Isto é tão verdade que no momento 

mesmo que um dos sujeitos-autores assume a centralidade da rede de ensino-aprendizagem, 

ao iniciar o seu processo de admiração do objeto cognoscível, o faz de forma dialógica e 

problematizadora: expõem argumentos, explicita sua compreensão dos conceitos que 

potencialmente apreendem o objeto em sua razão de ser, realiza análises e busca uma síntese 

com e a partir também das falas anteriores dos demais sujeitos.  

 Em síntese, a Mobilidade dos Centros torna-se um princípio que ajuda a compreender 

a materialidade da comunicação interativa por meio das TDRs, nos contextos educativos onde 

os sujeitos ensinam e aprendem em comunhão ao re-ad-mirarem suas ad-mirações anteriores 

por intermédio da admiração presente na fala do outro, o qual assumiu temporariamente a 



“centralidade instável” da condição de emissor-receptor. Vale ressaltar nesse contexto, e de 

acordo com as discussões a serem ainda realizadas sobre as atribuições de cada um dos 

sujeitos no processo educativo, que o princípio da Mobilidade dos Centros não transforma os 

papeis e funções de educador-educandos e educandos-educadores em um todo indistinguível, 

onde se esfacelaria a especificidade mesma da ação educativa de cunho libertador, 

essencialmente diretiva e, ao mesmo tempo, negadora do autoritarismo e da licenciosidade. 

De momento, é possível citar a compreensão exposta por Silva acerca de uma pedagogia 

ancorada teorica e praticamente nos binômios da interatividade, sendo que neste caso 

 

[…] o acentrismo não compromete a autoria do professor que suscita a expressão e a 
confrontação dos alunos a partir de suas proposições de conhecimento e de 
motivação. […] Bem ao contrário de uma 'pedagogia do laissez-faire', o professor 
não perde de vista o encaminhamento dos 'objetivos educativos específicos: fazer 
trabalhar tal noção ou tal domínio do conhecimento' […]. Ele interfere na cadeia 
ondulada de aprendizagem e de socialização […], faz trabalhar e favorece a 
expressão de cada estudante e a confrontação entre os parceiros: propõe projetos 
coletivos definidos e avaliados coletivamente (2010, p. 242, grifo do autor). 

  

 Tendo como base as premissas até então pontuadas, julga-se possível a construção de 

uma relação educador-educando e educandos-educadores fundada na lógica das redes e nos 

princípios do hipertexto, por meio da criação de redes de ensino-aprendizagem, as quais 

tomam como aporte comunicacional as TDRs com vistas à apropriação do potencial destes 

artefatos para o estabelecimento de processos educativos interativos. Neste contexto, além da 

Mobilidade dos Centros, torna-se possível abstrair dos demais princípios do hipertexto 

propostos por Lévy (1993) um conjunto de diretrizes tecno-pedagógicas acerca das dinâmicas 

de operação das redes de ensino-aprendizagem.  

 Uma primeira questão refere-se à capacidade das TDRs para propiciarem espaços-

tempos de autoria colaborativa no ciberespaço, de modo que as rupturas que efetivam com a 

virtualização das noções de espaço físico e tempo cronológico autorizam processos de 

sinergia de diversos sujeitos situados geograficamente em partes diversas do globo terrestre. 

Nesse contexto, além do educador-educando e dos educandos-educadores, a rede de ensino-

aprendizagem estabelecida poderá conter em seus nós ativos instituições, sujeitos-autores, 

comunidades virtuais inteiras em que seus membros encontram-se espalhados pelo mundo, 

processo que toma como ponto de referência o Princípio da Heterogeneidade proposto como 

caracterização do hipertexto por Lévy (1993, p. 25). Assim, a “presencialidade virtualizada” 

destes nós na rede de ensino-aprendizagem potencializa a composição das relações de ensino-

aprendizagem ao passo em que ideias, conceitos, visões de mundos, significados e 



características culturais diversas podem ser ativadas como elementos referenciáveis nas ações 

de admiração e re-ad-miração coparticipadas que se estabelecem no diálogo problematizador.   

 Seguindo este processo reflexivo, outros princípios do hipertexto postulados por Lévy 

(1993) oferecem um arcabouço conceitual profícuo para propor a ressignificação das relações 

entre educador-educando e demais sujeitos-autores envolvidos nas redes de ensino-

aprendizagem. Nestes termos, o Princípio da Metamorfose pode ser apropriado para explicitar 

o caráter altamente dinâmico do movimento dos nós e as inter-relações estabelecidas na rede 

de ensino-aprendizagem. (Ibidem, p. 25). As mudanças constantes pelas quais a rede de 

ensino-aprendizagem passa na apropriação educativa libertadora das TDRs, bem como os 

processos de (re)negociação que buscam equilibrar as relações em seu interior, colocam em 

evidência a transformação constante da estrutura reticular pari passu com as necessidades que 

vão surgindo. Além disso, este princípio recoloca a importância da atividade de cada nó da 

rede nos processos que lhes dizem respeito, visto que a composição, a extensão e 

reconfiguração da rede de ensino-aprendizagem não estão dadas a priori e, portanto, exigem 

permanente postura protagonista e de negociação dos sujeitos envolvidos nos processos 

educativos.  

 Por fim, acredita-se que o princípio da Multiplicidade e de Encaixe de Escalas 

(Ibidem, p. 26) ajuda na compreensão de como a rede de ensino-aprendizagem estabelecida 

não se torna finita e circundada apenas pelos nós visíveis em um determinado momento de 

ensino-aprendizagem. Assim, se analisarmos que cada sujeito, instituição, ideia e teorias 

podem constituir-se enquanto um nó da rede, e que, além disso, cada um desses nós pode ser 

um possível conector ou link de acesso a outro conjuntos de nós que possuem elementos em 

comum e importantes para os processos de ensino-aprendizagem estabelecidos, tem-se que as 

possibilidades abertas para a expansão da comunicação interativa e dos potenciais atos 

gnosiológicos derivados tendem ao infinito, ou, ao menos, a toda extensão complexa presente 

na rede, e acessível pela apropriação educativa das TDRs. 

Após revisar os elementos de discussão teórica centrais que permitem apreender a 

argumentação freireana acerca da necessidade da superação da contradição educador-

educando na educação entendida enquanto ato gnosiológico, torna-se possível especificar de 

forma mais detalhada dentro deste contexto de análise quais seriam as ações ou funções 

principais a serem executadas pelo educador-educando e educandos-educadores, com vistas à 

realização dos processos educativos de cunho libertador e aportados nas TDRs. Assim, 

inicialmente serão verificados tais diretrizes práticas da ação docente e discente, sendo que 

após isso o presente subitem será finalizado com algumas discussões atinentes à problemática 



do espontaneísmo pedagógico nas relações de ensino-aprendizagem, opção rechaçada por 

Paulo Freire enquanto elemento constituidor da Educação Libertadora. 

É possível iniciar este debate citando Silva (2010, p. 24), segundo o qual a perspectiva 

de maior alcance teórico e prático derivada da relação entre as tecnologias comunicacionais 

interativas e a educação refere-se à “[...] revitalização da prática pedagógica e da autoria do 

professor, a partir do redimensionamento da pragmática comunicacional que classicamente 

vem separando a emissão e a recepção”. Assim, dentro dos processos globais de ensino-

aprendizagem, uma das funções iniciais do educador-educando é a de dialogar com os 

educandos-educadores no sentido de problematizá-los acerca das suas relações no e com o 

mundo, ou seja, propor como objeto de análise como os alunos vem constituindo-se enquanto 

sujeitos em suas práticas sociais. É a partir da dialogicidade acerca das situações existenciais 

dos educandos e também do educador que vai se tornando possível delimitar um conjunto 

específico de temas geradores, ou seja, representações da concretude da realidade histórico-

cultural existenciadas pelos sujeitos envolvidos no processo educativo, e que se colocam a 

estes enquanto problemáticas a serem resolvidas. Nesse contexto, docente e discentes passam 

a refletir sobre os temas geradores enquanto problemas que os desafiam a lançarem-se ao seu 

desvelamento, para que possam compreender a realidade de forma mais crítica e, assim, 

habilitando-se à transformá-la também em níveis críticos e rigorosos de atuação prática. 

Isto é, a educação como prática da liberdade, que busca contribuir com o processo de 

humanização dos sujeitos, desde o início da delimitação dos conteúdos de ensino-

aprendizagem apresenta seu caráter dialógico como “impressão digital” mesma do ato 

gnosiológico que deve ser o ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o papel do educador em tal 

momento da ação educativa é o de investigar dialogicamente com os educados seus modos de 

pensar e de agir na realidade histórico-cultural em que estão se formando. A partir disso, 

torna-se possível ao educador devolver como problema e na forma de um programa de 

estudos ou conteúdos de ensino-aprendizagem estruturados e sistematizados, os temas 

geradores condizentes com a sua disciplina e presentes no universo temático das 

representações dos discentes acerca da realidade. (FREIRE, 2011, p. 142; 1977, p. 86-93).  

 Logo, o início dos processos de ensino-aprendizagem possui como marca 

característica a delimitação dialógica dos conteúdos de ensino-aprendizagem que nascem e 

partem também, mas não tão somente, dos anseios, motivações e experiências existenciais dos 

educandos, sendo o educador o sistematizador do programa por meio do tratamento das 

temáticas sincréticas trazidas pelos discentes. Em síntese, é essencial na função do educador 

iniciar os processos de ensino-aprendizagem a partir dos conhecimentos prévios 



anteriormente construídos pelos educandos nas suas relações com a realidade, a partir dos 

quais é possível desvelar suas formas de percepção do mundo, seus estilos cognitivos de 

apreensão dos objetos cognoscentes e, assim, também as suas expectativas quanto a educação 

de que estarão fazendo parte. (SILVA, 2010, p. 257).  

 Tais ações exigem, invariavelmente, uma abertura do educador para ouvir o aluno, 

estar receptivo as suas sugestões, considerações e problematizações, mesmo que ainda 

ingênuas ou carentes de rigorosidade. E o que, por fim, não exclui a diretividade da ação 

educativa necessária na figura do educador-educando, que estabelece e organiza os momentos 

nucleares do processo de delimitação do conteúdo de ensino-aprendizagem. Inclusive, 

inserindo no programa temáticas não vislumbradas pelos educandos na sua visão ainda 

sincrética das relações homens-mundo, mas que se fazem essenciais a sua ascensão a níveis 

mais crítico de compreensão e transformação da realidade129. 

 Nesse sentido, postos os conteúdos de ensino-aprendizagem em que estão contidos os 

objetos de conhecimento a serem apreendidos, tem-se também como função do educador-

educando iniciar o exercício dialógico com os educandos-educadores de problematização da 

realidade que está mediatizando o ato gnosiológico entre ambos, sujeitos de conhecimento. E 

isso tendo como objetivo central a busca pela superação da consciência ingênua da realidade 

inicialmente presente nos educandos, a qual é expressada em seus saberes de senso comum, e 

que não os autoriza a apropriarem-se da razão de ser dos objetos e das suas relações dialética 

com a totalidade da realidade de que fazem parte. Tal superação deve ser operada tendo como 

horizonte a ser alcançado o desenvolvimento com os educandos de uma consciência crítica, 

rigorosa e integradora acerca da realidade, de uma curiosidade epistemológica embasada em 

conhecimentos de cunho científico-filosófico, que os habilitam a conhecerem e transformarem 

a realidade cientes da sua dialética constituinte. (FREIRE, 1996, p. 87).  

 Para tanto, Freire (1996, p. 26) coloca como tarefa nuclear do trabalho docente a de 

“[...] trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se 'aproximar' dos 

                                                        
129  Segundo Freire (2011, p. 161), as temáticas não vislumbradas pelos educandos-educadores em suas visões de 

mundo, e que são introduzidas pelo educador-educando no conteúdo programático da Educação Libertadora, 
não negam em absoluto a dialogicidade dos processos de ensino-aprendizagem ensejados em tal contexto 
educativo. Isto porque o docente possui autoridade e conhecimentos técnico-políticos que justificam e o 
habilitam no direito de também serem propositivos na inserção de determinados temas não sugeridos pelos 
alunos, mas que são essenciais as aprendizagens desejadas, os quais são chamados por Freire de "temas 
dobradiça". Segundo o autor, tais temas "[...] ora facilitam a compreensão entre dois temas no conjunto da 
unidade programática, preenchendo um possível vazio entre ambos, ora contêm, em si, as relações a serem 
percebidas entre o conteúdo geral da programação e a visão de mudo que esteja tendo [...] [os alunos]". 
(Ibidem, p. 161). Nesse sentido, Freire não recai no espontaneísmo pedagógico ao considerar o papel dos 
educandos-educadores na composição dialógico-problematizadora do conteúdo programático da Educação 
Libertadora, visto que a diretividade dos processos de ensino-aprendizagem resulta nesse caso igualmente 
assegurada. 



objetos cognoscíveis”, visto ser justamente a apropriação e recriação sistemática do 

conhecimento a função principal dos espaços educativos institucionalizados, enquanto lócus 

privilegiado do acesso ao saber científico-filosófico. Assim, a função do educador nesse 

contexto é o de trabalhar criticamente com os educandos a inteligibilidade crítica dos objetos 

de conhecimento, mostrando aos discentes que “[...] o uso ingênuo da curiosidade altera a sua 

capacidade de achar e obstaculiza a exatidão do achado”. (Ibidem, p. 124, grifo do autor). De 

forma análoga, e no marco de uma pedagogia aportada nas premissas da interatividade, 

enquanto forma de materialização da ação comunicativa que autoriza atos gnosiológicos de 

cunho dialógico, Silva expõe como ações centrais da autoria do educador-educando nos 

processos de ensino-aprendizagem os pontuamentos abaixo transcritos: 

 

- Formular problemas voltados para o desenvolvimento de competências que 
possibilitem ao aprendiz ressignificar ideias, conceitos e procedimentos. 
[…] 
- Desenvolver atividades que propiciem não só a livre expressão, o confronto de 
ideias e a colaboração entre os estudantes, mas que permitam, também, o 
aguçamento da observação e da interpretação das atitudes dos atores envolvidos 
(2010, p. 256-257). 

 

 Em tal contexto educativo, o desenvolvimento da curiosidade epistemológica dos 

educandos, o que possibilita “rigorizar metodologicamente” as formas de admiração ingênuas 

dos discentes frente aos objetos de conhecimento, deve ocorrer por meio de uma  intervenção 

pedagógica ativa do educador, utilizando-se para isso do próprio ato de problematização 

dialógica da realidade como lócus profícuo de conscientização no contexto das relações de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o educador deve imbuir-se de uma pedagogia onde a 

autoria colaborativa passa pela pergunta, pelo questionamento que nasce do “assombro” 

perante a realidade que aparece ao sujeito embotada e obscura em seus processos 

constituintes. O educador deve portanto estimular a problematização dos educandos acerca da 

realidade, não compreendendo este questionar do discente, contudo, como algo inerentemente 

bom e que deve ser preservado em sua espontaneidade.  

 Ao contrário disso, é papel do educador-educando crítico e libertador problematizar a 

problematização dos educandos, questionar o seu ato de perguntar. Isto é, indagar acerca de 

como estão se portando frente ao objeto cognoscente, para que assim o educador possa ajudar 

os educandos, sempre que necessário, a refazerem os seus questionamentos. Nesse contexto, 

os discentes passam a obter as condições necessárias à realização das perguntas certas que 

conduzam aos momentos de superação das percepções ingênuas pelas visões críticas sobre o 

mundo. Em virtude de tais compreensões das funções e papeis do educador-educando 



libertador, Freire pontua que para esse sujeito do processo educativo 

 

[…] não há perguntas bobas nem respostas definitivas. Um educador que não castra 
a curiosidade do educando, que se insere no movimento interno do ato de 
conhecimento, jamais desrespeita pergunta alguma. Porque, mesmo quando a 
pergunta, para ele, possa parecer ingênua, mal formulada, nem sempre o é para 
quem a fez. Em tal caso, o papel do educador, longe de ser o de ironizar o educando, 
é ajudá-lo a refazer a pergunta, com o que o educando aprende, fazendo, a melhor 
perguntar (1985, p. 48). 

 

 Ainda nesse contexto de análises, além de intervir na problematização dos educandos-

educadores, tem-se que na educação de cunho dialógico é também função docente mediar a 

admiração ou re-ad-miração que os discentes estejam realizando sobre um objeto cognoscível. 

Logo, o educador tem como incumbência intervir nos julgamentos e passos de raciocínio dos 

educandos, realizar análises que exponham as fraquezas da organização lógica dos seus 

pensamentos, da estrutura argumentativa utilizada, apontar as ingenuidades de seu raciocínio, 

sempre problematizando, nunca realizando monólogos. Novamente, as ações de ensino 

conformadas no método de ensino-aprendizagem a ser empregado pelo educador-educando 

devem pautar-se pela problematização dialógica, a qual para verificar-se enquanto verdadeiro 

ato gnosiológico deve estar ancorada na ação-reflexão-ação, estabelecendo assim o núcleo 

epistemológico explicativo da forma como os homens conhecem a realidade: 

 

O que se pretende com o diálogo não é que o educando reconstitua todos os passos 
dados até hoje na elaboração do saber científico e técnico. Não é que o educando 
faça adivinhações ou que se entretenha num jogo puramente intelectualista de 
palavras vazias. O que se pretende com o diálogo […] é a problematização do 
próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual 
se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la. 
[…] Na medida em que [o educador] dialoga com os educandos, deve chamar a 
atenção destes para um ou outro ponto menos claro, mais ingênuo, problematizando-
os sempre. Por quê? Como? Será assim? Que relação vê você entre sua afirmação 
feita agora e a de seu companheiro 'A'? Haverá contradição entre elas? Por quê? 
(FREIRE, 1977, p. 52-53). 

 

 Tais prerrogativas acerca das funções dos docentes, no âmago da ressignificação dos 

papeis tradicionalmente imputados a tal sujeito no ensino-aprendizagem, levam ainda a 

realização da análise de que, não sendo o diálogo problematizador um esterilizante 

intercâmbio de perguntas e respostas sem objetivos e intenções entre educador e educando 

(2010a, p. 169), existem momentos nos processo de ensino-aprendizagem em que a 

intervenção pedagógica do educador se faz também por meio de “[...] momentos explicativos 

[ou] narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto”. (FREIRE, 1996, p. 86). Ou seja, 

momentos onde o docente está realizando passos de admiração do objeto cognoscível, 



explicitando conceitos, pontuando análises e realizando sínteses das relações parte-todo da 

realidade que está mediatizando o ato de conhecimento entre ele o educando. Momentos em 

que o educador estará possibilitando ao educando exercitar uma condição indispensável ao 

diálogo, enquanto selo do ato gnosiológico: saber escutar e ir ao encontro da fala do outro, de 

forma atenta, metódica e rigorosa. (Ibidem, p. 116-117). 

 Nesse contexto, a compreensão freireana acerca da educação dialógica 

problematizadora poderia ser aprofundada criticamente ao pontuar-se a seguinte objeção as 

suas proposições epistemológicas e pedagógicas da relação educador-educando: em uma dada 

situação de ensino-aprendizagem, se os alunos apropriam-se completamente da narração 

explicativa do professor, e não há diálogo visto que o educando compreendeu tudo o que fora 

explanado, ainda assim ocorre a educação enquanto ato gnosiológico? Isso tendo em vista 

que, para Freire, a educação é comunicação, enquanto diálogo dos sujeitos acerca do objeto 

cognoscível? A resposta destas questões segundo a concepção de Freire é afirmativa, visto que 

a educação ocorre também nos momentos da fala do educador e de escuta dos educandos, e 

vice e versa. Isso porque o diálogo, enquanto selo do ato gnosiológico, não resulta efetivado 

somente quando materializado em momentos de expressão comunicativa, ou seja, na fala, 

escrita, gestos, ou outras formas de significantes.  

 Os momentos de escuta do educando na explicação do educador são, portanto, também 

diálogo, desde que a fala do docente não seja um monólogo, mas sim uma dissertação 

provisória sempre pautada pela problematização da realidade. Igualmente, é essencial que o 

educador não restrinja as possibilidades de intervenção do discente durante a sua “narração 

momentânea”, porém também se faz necessário que o educando na escuta esteja realmente 

imbuído da disposição de adentrar nos conceitos expressos pelo educador, através da 

comunicação do seu pensamento-linguagem sobre o objeto de conhecimento.  

 Ainda em tais momentos, o discente ao escutar poderá estar ativando nós de outras 

redes de ensino-aprendizagem anteriormente existenciadas na comunicação com outros 

sujeitos, o que potencializa a reconstrução dialógica de certas partes da teia de significados e 

sentidos que o educando operacionaliza para apreender o objeto. Em um segundo momento, 

estas novas conexões e ativações dos nós da rede de apreensão do objeto poderão ser 

externalizada pelo educando em sua (re-)admiração sobre a realidade investigada, 

configurando-se como um novo ponto de apreciação coparticipada entre os sujeitos da 

situação educativa. Logo, o que preocupa Freire em suas críticas a educação bancária é que a 

totalidade dos momentos de ensino-aprendizagem sejam tão somente realizados por meio das 

falas do educador, sendo os educandos nesse processo relegados a passividade comunicativa, 



mesmo que possam em um esforço próprio “reconstruir” os conceitos expressos na fala do 

professor.  

 Porém, nesse caso, resulta impossibilitada uma apreensão mais crítica do objeto 

cognoscível por parte do educando, visto que muito dificilmente conseguirá na primeira vez 

em que o docente expõe sobre o objeto apropriar-se de todas as dimensões internas e externas 

que o compõe, e que estão coaguladas no(s) conceito(s) presentes na fala do educador. Uma 

apreensão metódica, rigorosa e sistemática do objeto de conhecimento, o que permite uma 

correta apropriação da sua essência ou logos, não é algo conquistável através das primeiras 

“visadas significativas” sobre a realidade, mas sim demanda um processo constante de 

aproximações, marcado de involuções e evoluções, em que progressivamente, e através de 

uma constante intervenção pedagógica do educador, o educando vai habilitando-se a adentrar 

criticamente na compreensão da realidade, tal como formulada pelo conhecimento humano 

historicamente organizado nos saberes científico-filosóficos.  

 Aproximações estas que, devido ao caráter dialógico do ato gnosiológico, devem ser 

portanto pautadas pela coparticipação dos sujeitos na apreensão do objeto cognoscível, na 

medida em que o problematizam para melhor compreendê-lo. Assim, nos momentos 

explicativos realizados pelo educador, dos quais ele não pode abdicar na educação dialógica, 

“[...] na medida mesma em que conhecer não é adivinhar”, faz-se premente que cada 

informação exposta aos educandos “[...] seja sempre precedida e associada à problematização 

do objeto em torno de cujo conhecimento ele dá esta ou aquela informação”. (FREIRE, 

2010a, p. 65).  

 Assim, para Freire o ato de conhecimento nunca é algo isolado e, mesmo no silêncio 

aparente da escuta da fala de outrem, a dinamicidade das relações dialéticas 

intersubjetividade-objetividade de onde nasce a apreensão da realidade somente resulta numa 

estagnação desveladora quando os sujeitos isolam-se de seus pares e do mundo. Em síntese, o 

aspecto nuclear em tal contexto é a disposição ou abertura para a dialogicidade nas relações 

de ensino-aprendizagem, o que envolve invariavelmente uma postura consciente, indagadora, 

ativa e participativa do educador-educando e educandos-educadores durante todo o ato de 

conhecimento, ou seja, tanto na fala quanto na escuta. (FREIRE, 1996, p. 86). Nesses termos, 

de que maneira deveria ser conformado o papel do educador-educando para que, mesmo nos 

momentos em que realiza uma exposição ou narração, a dialogicidade e a problematização 

sejam um constante da sua intervenção pedagógica e do ato gnosiológico por ele efetivado 

com os educandos-educadores? Na compreensão de Freire, o educador-educando é 

 



[…] tão melhor professor […] quanto mais eficazmente consiga provocar o 
educando no sentido de que prepare ou refine sua curiosidade, […] com vistas a que 
produza sua inteligência do objeto ou do conteúdo […]. Na verdade, [o papel do 
educador-educando], ao ensinar o conteúdo a ou b, não é apenas o de […] [esforçar-
se] para, com clareza máxima, descrever a substantividade do conteúdo para que o 
aluno o fixe. [O] papel fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, é incitar o 
aluno de que ele, com os materiais […] [oferecidos], produza a compreensão do 
objeto em lugar de recebê-la, na íntegra, […] [do educador-educando]. Ele precisa se 
apropriar da inteligência do conteúdo para que a verdadeira relação de comunicação 
entre […] [o educador], como professor, e ele, como aluno se estabeleça. É por isso 
[…] que ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como não é memorizar 
o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Ensinar e aprender 
têm que ver com o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a 
compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando 
como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou 
professora deve deflagrar. […] ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao 
educando mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torna capaz 
de inteligir e comunicar o inteligido. É nesse sentido que se impõe […] [ao 
educador] escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua 
incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprender a falar com ele (1996, p. 118-119, 
grifo do autor). 

  

 Por fim, é possível verificar através das reflexões de Silva (2010) acerca da 

ressignificação da autoria do professor no seio de uma “Pedagogia Interativa”, como de fato 

as proposições pedagógicas, epistemológicas e políticas de Freire podem encontrar nas TDRs 

elementos potencializadores de práticas educativas dialógicas e problematizadoras. É assim 

que, para Silva (2010, p. 88), nos contextos de ensino-aprendizagem presentes na sociedade 

imersa na cibercultura, pautada pela lógica das redes e do hipertexto, e em que a 

disponibilização de tecnologias comunicacionais interativas torna-se cada vez mais uma 

constante nos diversos momentos da existência dos sujeitos, o educador-educando deve 

perceber que o estilo digital ou interativo de ensino-aprendizagem requer tanto a assunção da 

participação-intervenção dos educandos-educadores, quanto a manutenção da especificidade 

da sua intervenção pedagógica nos processos educativos.  

 Seu papel e suas funções, ao envolver igualmente momentos de fala/exposição e 

abertura/disponibilização a coparticipação dos discentes no ato gnosiológico, é demarcado por 

atitudes que caracterizam sua autoria na criação da materialidade da ação comunicativa, 

essencial no estabelecimento do contexto educativo necessário ao ensino-aprendizagem. 

Assim, e mantendo uma sinergia de concepções com as propostas freireanas acerca da 

educação dialógica e problematizadora, Silva propõe igualmente que em uma “Pedagogia 

Interativa” o 

 

[…] professor não transmite o conhecimento. Ele disponibiliza domínios de 
conhecimento de modo expressivamente complexo e, ao mesmo tempo, uma 
ambiência que garante a liberdade e a pluralidade das expressões individuais e 



coletivas. Os alunos têm aí configurado um espaço de diálogo, participação e 
aprendizagem. O professor não distribui o conhecimento. Ele disponibiliza elos 
probabilísticos e móveis que pressupõem o trabalho de finalização dos alunos ou 
campos de possibilidades de motivam as intervenções dos alunos. Estes constroem o 
conhecimento na confrontação coletiva livre e plural (2010, p. 221, grifo nosso). 

 

 Ou seja, no seio de uma Pedagogia Interativa, a criação coletiva da rede de 

significados e sentidos que apreende o objeto cognoscível, mediador da relação pedagógica e 

gnosiológica entre educador-educando e educandos-educadores, parte da disponibilização do 

docente para a participação-intervenção dos discentes, no sentido de que os mesmos passem 

progressivamente a apropriarem-se e realizarem a “completação significativa” dos nós 

(conceitos) e rotas (relação entre os conceitos) que compõe esta rede, por meio de uma 

atividade dialógica de construção da inteligibilidade do objeto. Nesse sentido, Silva propõe a 

metáfora tecno-pedagógica do educador-educando enquanto um “designer de software”, 

imbuído na perspectiva da lógica da comunicação e da interatividade, como contraponto a 

visão do docente enquanto um “contador de histórias”, ancorado em uma lógica da 

distribuição, do falar/ditar monológico, da transmissão/extensão de comunicados.  

 Assim, tal como o designer de software ou, mais apropriadamente, o webdesigner, o 

qual constrói um site enquanto um emaranhado reticular informacional/comunicacional 

assentado na linguagem hipermídia, o educador-educando, tanto na disponibilização do 

material didático em que se encontram os conteúdos de ensino-aprendizagem (sejam eles 

virtuais ou não), quanto no processo de referenciação, análise, interpretação e síntese 

dialógica do conjunto de conceitos necessários ao ato gnosiológico com os educandos-

educadores, nunca propõe a construção de uma rota de ensino-aprendizagem rígida, pré-

determinada e de “mão única”. Ao contrário, dentro do paradigma da lógica das redes e dos 

princípios do hipertexto, sua autoria de cunho interativo verifica-se principalmente pela 

arquitetura dos conteúdos e significados/sentidos que expressam o objeto cognoscível a partir 

de estruturas reticulares em estados potenciais, territórios abertos a exploração dos alunos no 

qual estes ativamente passam a interferir na criação de seus elementos constituintes, em 

coparticipação com o educador. (SILVA, 2010, p. 229-238).  

 Nesta perspectiva movida pela lógica hipertextual, julga-se possível afirmar que o 

educador não é relegado a um papel relacionado a um mero assistir do educando que age e se 

movimento sozinho nos espaços reticulares que ele institui. De fato, vai além disso: o docente 

deve afirmar-se também como um nó da rede, com autoridade pedagógica para, em diversos 

momentos, assumir a centralidade dos processos de ensino-aprendizagem e assim conduzir os 

alunos, para que possam alcançar a compreensão dos significados em jogo na apreensão do 



objeto de conhecimento estudado.  

 Em síntese, seu papel é composto basicamente por dois elementos cruciais, duas 

funções que se combinam  e estabelecem a sua autoria em um educação dialógico-

problematizadora ancorada nas TDRs enquanto suportes telemáticos de autoria colaborativa: a 

composição da materialidade da ação comunicativa interativa e a intervenção pedagógica. 

Estes elementos nada mais denotam, respectivamente, do que dispor a rede de ensino-

aprendizagem e participar ativamente desta, de acordo com a especificidade do trabalho 

docente. Nestes termos, na promoção de um ambiente de ensino-aprendizagem pautado na 

compreensão epistemológica da educação enquanto ato gnosiológico de cunho dialógico, o 

educador poderá levar em conta a compreensão dos binômios da interatividade, os quais, 

segundo Silva, se traduzem no desenvolvimento de pelo menos cinco habilidades do docente 

enquanto um “designer de softwares”: 

 

– Pressupor a participação-intervenção dos alunos, sabendo que participar é muito 
mais que responder ‘sim’ ou ‘não’, é muito mais que escolher uma opção dada; 
participar é atuar na construção do conhecimento e da comunicação; 
– Garantir a bidirecionalidade da emissão e da recepção, sabendo que a comunicação 
e a aprendizagem são produzidas pela ação conjunta do professor e dos alunos; 
– Disponibilizar múltiplas redes articulatórias, sabendo que não se propõe uma 
mensagem fechada, ao contrário, se oferece informações em redes de conexões, 
permitindo ao receptor ampla liberdade de associações, de significações; 
– Engendrar a […] [colaboração], sabendo que a comunicação e o conhecimento se 
constroem entre alunos e professores como co-criação e não no trabalho solitário; 
– Suscitar a expressão e a confrontação das subjetividades, sabendo que a fala livre e 
plural supõe lidar com as diferenças na construção da tolerância e da democracia 
(2001, p. 5). 

 

 Com base no que foi explicitado até então, acerca do papel do educador-educando nos 

processos de ensino-aprendizagem pautados na educação problematizadora e dialógica, bem 

como aportados pela apropriação educativa das TDRs, acredita-se que sejam necessários 

alguns comentários adicionais sobre as ressignificações por que passam o papel e a função 

dos educandos-educadores em tal contexto. A princípio, poder-se-ia novamente evocar o 

potencial teórico-prático do conceito de interatividade para compreender as novas disposições 

na relação pedagógica entre docente e discente, quando esta emerge pautada na autoria 

colaborativa enquanto conceito explicativo dos processos de ensino-aprendizagem de cunho 

libertador e mediatizados pelas TDRs. Assim, o receptor, ou seja, a compreensão clássica do 

aluno, como sujeito que recebe passivamente as informações repassadas do professor, deixa 

de existir em um ambiente educacional permeado pela perspectiva da interatividade.  

 Principalmente por meio dos binômios da bidirecionalidade-hibridização e da 

participação-intervenção, torna-se possível evocar a compreensão de que os educandos-



educadores devem em tal contexto educativo dialogar tanto com o educador-educando quanto 

seus pares, na busca por levantar hipóteses, confeccionar interpretações e, assim, construírem 

progressivamente um pensar cada vez mais crítico do objeto cognoscível, que desvele a sua 

razão de ser. O aluno deve assim inserir-se ativamente na busca por reflexões sobre temas e 

objetos que também lhe dizem respeito, que derivam das suas ações na e com a realidade, 

reflexões estas que vão lhes autorizando a transformarem praticamente a realidade em um 

nível mais crítico, pois parte da compreensão da sua lógica dialética constituinte. Como bem 

ressalta Silva e Claro, o aprendiz em um ambiente educacional permeado pela concepção da 

interatividade 

 

[...] não atuará mais como receptor de conhecimentos a seres reproduzidos no dia da 
prova. Ele adentra e opera com os conteúdos da aprendizagem propostos pelo 
professor. Nele inscreve sua emoção, sua intuição, seus anseios, seu gosto, sua 
imaginação, sua inteligência, na perspectiva de co-autoria (2007, p. 85). 

 

 O educando-educador deve ser compreendido como produto e produtor das práticas 

sociais que vivencia, das relações homens-mundo sobre as quais irá busca uma compreensão 

mais sistemática e rigorosa em ambientes de ensino-aprendizagem intencionalmente 

construídos para a sua ascensão aos conhecimentos de cunho científico-filosófico. Como tal, o 

discente, em uma sociedade onde a presença das TDRs passa cada vez mais a ser uma 

constante nos diversos segmentos da sua existência130, também deve ser interpretado pelo 

educador-educando como um “novo espectador”, conforme propõe Silva (2010, p. 17). Esse 

educando “novo espectador” é alguém imerso em um ambiente sociocultural em que as 

características comunicacionais das TDRs, como a não-linearidade, participação e 
                                                        
130 Obviamente, não se desconhece neste debate as grandes taxas de exclusão digital existentes no cenário 

brasileiro, bem como nas nações mais pobres do mundo, em um contexto em que sequer o acesso às TDRs 
pode ser disponibilizado a todo o povo constituinte de um país. Porém, mesmo levando tal fato em conta, 
acredita-se que os sujeitos da geração atual, nascida em uma sociedade cada vez mais conectada, em que seus 
processos básicos passam também pela mediação informacional e comunicacional do ciberespaço, vivenciam 
de um modo ou de outro - e infelizmente uns mais intensamente do que outros -, momentos em que as 
dinâmicas de participação, intervenção, comunicação bidirecional e a inteligência coletiva possibilitada pelas 
TDRs se fazem presentes. Um exemplo disso, e o que de fato deveria motivar ainda mais os educadores-
educandos na apropriação crítica e criativa das TDRs no ambiente escolar, e a conexão em banda larga de 
grande parte das escolas brasileiras, muitas vezes o único lócus de contato dos educandos-educadores com as 
características comunicacionais interativas das TDRs. Nesses termos, o novo espectador a que se refere Silva 
(2010, p. 17, grifos do autor) é aquele sujeitos “[...] usuário dos media que transita da condição de mero 
receptor para a interatividade, ou aquele que convive ao mesmo tempo com os media de massa [, a grande 
maioria da população sem condições econômicas de acesso aos computadores e as TDRs,] e com as novas 
tecnologias de comunicação [, ainda restritas a uma pequena parcela da população brasileira]”. Com certeza, 
levar em conta que atualmente boa parte dos sujeitos de uma sociedade conectada tiveram algum contato com 
as TDRs não exime a busca, cada vez mais radical, de inclusão digital da sociedade, a qual para ser 
verdadeiramente radical não deve vir desconectada de objetivos políticos claros, sendo o principal a 
transformação das relações sociais injustas que criam as condições econômicas e culturais para que haja a 
exclusão digital. 



dialogicidade passam a ser por ele vivenciadas paulatinamente, nos mais diferentes espaços-

tempos de sua atuação nas práticas sociais, como por exemplo a própria escola.  

 Assim, levando em conta estas considerações, o educando-educador passa a assumir 

em tais processos de ensino-aprendizagem o papel efetivo de sujeito, de ser da práxis 

dialógica na qual coparticipa com os seus pares, educador e demais seres sociais presentes na 

rede de ensino-aprendizagem, buscando o desvelamento e transformação da realidade que os 

mediatiza nos seus atos gnosiológicos. Esta diretriz pedagógica também é adotada pela 

educação dialógica e problematizadora, sendo que para Freire 

 

[…] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando 
em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do 
educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de 
saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, 
portanto, apreendido pelos educandos (1996, p. 26). 

 

 Ao assumir-se e ser reconhecido enquanto sujeito que age e reflete nas relações de 

ensino-aprendizagem, e não apenas como um objeto apassivado na atuação autoritária do 

educador de verniz bancário, torna-se possível ao educando-educador participar ativamente da 

construção do pensar correto que se estabelece acerca do objeto cognoscível, o que lhes 

permite evoluir criticamente na compreensão rigorosa e sistemática da realidade. Pensar 

correto que, sendo uma reflexão tanto sobre o mundo como a forma de ser e estar do 

educando neste mundo, não deve nunca dicotomizar o pensar da ação. Assim é que também 

faz-se essencial na ressignificação do papel e funções do educando-educador que este passe 

progressivamente durante os seus percursos de ensino-aprendizagem, sejam estes formais ou 

não, a participar de formas de atuação prática de transformação da realidade na e com a qual 

existem enquanto sujeitos. O pensar crítico e reflexivo que realiza no contexto teórico de 

ensino-aprendizagem deve ser, portanto, o elemento conscientizador e de caráter mediador 

entre as ações acrítica e sincréticas que o educando-educador realizava anteriormente e uma 

nova atividade prática de transformação do mundo. 

 Logo, antes de ser objeto passivo de uma memorização do perfil fragmentado e 

desconexo da realidade de um objeto de conhecimento, o educando deve, em conjunto com o 

educador e os pares que com ele dialogam e problematizam, produzir a compreensão da 

realidade ao torná-la inteligível à luz dos conhecimentos científico-filosóficos, 

conscientizando-se e instrumentalizando-se para uma ação crítica na realidade. Os educandos 

devem assumirem-se e ser reconhecidos enquanto sujeitos curiosos, no seio de processos de 

ensino-aprendizagem que multipliquem as oportunidades para que a sua capacidade de ad-



mirar-se e assombrar-se, e a partir disso de situar-se como sujeito cognoscível em busca de 

conhecimento, não seja castrada, como afirma Freire, mas sim potencializada. Imbuídos da 

curiosidade que configura-se como característica antropológica da sua existência humana, os 

educandos-educadores tem como uma de suas funções principais exercitar o questionar-se, 

para que este procedimento passe a ser ancorado em um consciência crítica da realidade, e 

não na ingênua com que inicialmente chegam aos processos educativos, e que lhes obstaculiza 

a capacidade de apreensão da razão de ser desta realidade.  

 É assim que para Freire o papel dos educandos-educadores na Educação Libertadora 

de cunho dialógico e problematizador é de inserir-se como sujeito com o educador na 

admiração dos objetos cognoscíveis, por meio do qual estarão potencializando “[...] sua 

capacidade crítica de 'tomar distância' do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de 

'cercar' o objeto ou fazer sua aproximação metódica, sua capacidade de comparar, de 

perguntar”. (1996, p. 85, grifo do autor). De forma análoga, Silva propõe que em uma 

“Pedagogia Interativa”, onde ocorre a apropriação educacional crítica e criativa das TDRs, o 

papel e funções do educando-educador devem estar pautados pela participação-intervenção 

com que o discente  

 

[...] se inscreve nos estados potenciais do conhecimento arquitetados pelo professor 
de modo que evoluam em torno do núcleo preconcebido pelo professor com 
coerência e continuidade. O aluno não está mais reduzido a olhar, ouvir, copiar e 
prestar contas. Ele cria, modifica, constrói, aumenta e, assim, torna-se coautor, já 
que o professor configura o conhecimento em estados potenciais (2010, p. 227-228). 

  

 Em síntese, pode-se dizer que na Educação Libertadora aportada nas TDRs, enquanto 

elementos potencializadores dos processos de ensino-aprendizagem, os educandos-educadores 

devem através do diálogo problematizador exercitar o pensar crítico por meio da sua 

participação ativa no ato gnosiológico, levantando hipóteses sobre os fenômenos pesquisados, 

confeccionando explicações próprias e argumentando para sustentá-las em suas tentativas de 

aproximação com a razão de ser dos objetos de conhecimento. Nesses processos, além de 

estarem habilitando-se para a apropriação e recriação dos conhecimentos científicos-

filosóficos, passam progressivamente a desenvolver a sua autonomia enquanto sujeitos do 

conhecimento, ao passo em que também constroem socialmente nas relações de ensino-

aprendizagem estabelecidas suas formas de perceber criticamente a realidade.  

 Logo, e sem com que isso a autoridade e a intervenção pedagógica do educador-

educando fique diminuída, quanto mais os educandos exercitam-se no pensar correto acerca 

da realidade, tanto mais vão se tornando sujeitos capazes intelectualmente, politicamente, 



eticamente e esteticamente capazes de uma leitura crítica do mundo. Quanto mais buscarem 

tomar também em suas mãos a responsabilidade de efetivarem-se como seres práxis, tanto 

mais estarão aptos a serem agentes de transformação da realidade, e assim de humanização 

desta e dos sujeitos que nela convivem. 

 Somente em tais condições de participação-intervenção, e de assunção e 

reconhecimento de sua autoria nos processos educativos, torna-se possível um verdadeiro ato 

de conhecimento derivado da sua relação pedagógica com o docente e demais sujeitos 

presentes na rede de ensino-aprendizagem estabelecida. Em tais condições dialógicas, o 

educando passa igualmente a assumir em certos momentos funções de "educador" frente aos 

seus pares e inclusive perante ao docente, ao passo em que possibilita a estes sujeitos 

possibilidades de re-ad-miração sobre o objeto cognoscível, ações mediadas pelas suas 

proóprias ad-mirações e tentativas de aproximações dinâmica ao logos do objeto. Sendo que 

tais aproximação e re-ad-mirações, no conjunto da ressignificação das relações de ensino-

aprendizagem, passam a ser não mais procedimentos individuais ou passivos, mas sim 

inerentemente sociais, de autoria colaborativa de conhecimento e de ativação da práxis 

dialógica e problematizadora. Resumindo tal contexto educativo na acepção “Sala de Aula 

Interativa”, e baseando-se também nas concepções pedagógicas de Freire, Silva propõem-se a 

sistematizar as relações educativas derivadas do encontro das características das TDRs com as 

diretrizes nucleares da educação compreendida como apropriação e criação coparticipada de 

conhecimentos acerca da realidade: 

 

A sala de aula interativa seria o ambiente em que o professor interrompe a tradição 
do falar/ditar, deixando de identificar-se com o contador de histórias, e adota uma 
postura semelhante a do designer de software interativo. Ele constrói um conjunto 
de territórios a serem explorados pelos alunos e disponibiliza coautoria e múltiplas 
conexões, permitindo que o aluno também faça por si mesmo. Isto significa muita 
mais do que 'ser um conselheiro, uma ponte entre a informação e o entendimento, 
[…] um estimulador de curiosidade e fontes de dicas para que o aluno viaje sozinho 
no conhecimento obtido nos livros e nas redes de computador'. O aluno, por sua vez, 
passa de espectador passivo a ator situado num jogo de preferências, de opções, de 
desejos, de amores, de ódios e estratégias, podendo ser emissor e receptor no 
processo de intercompreensão. E a educação pode deixar de ser um produto para se 
tornar processo de trocas de ações que cria conhecimento e não apenas reproduz 
(2010, p. 27, grifos do autor). 

 

 Em conclusão do presente subitem, julga-se necessário ainda destacar algumas 

reflexões acerca de um ponto crucial dentro do debate da ressignificação das relações de 

ensino-aprendizagem entre educador e educandos, no âmbito da experiência educativa de 

apropriação das TDRs em uma práxis dialógica, problematizadora e tecnológica. De fato, em 



diversos momentos das discussões propostas no presente subitem, as quais foram sintetizadas 

provisoriamente na citação de Silva (2010, p. 27), tal dimensão residiu como elemento 

subjacente à necessária superação da contradição entre educador-educando: tem-se, nesse 

contexto, o debate acerca da diretividade na Educação Libertadora. Isto é, em que nível e de 

que forma o papel diretivo do educador faz-se autoridade na ressignificação das relações de 

ensino-aprendizagem, sem que, com isso, opere-se um processo de objetificação e de 

cerceamento da liberdade do educando.  

 A questão proposta, dentro da história das ideias pedagógicas contemporâneas, tornou-

se um ponto de discussão constante entre as diversas teorias e práticas da educação, as quais, 

em síntese, ancoram-se ou na perspectiva de uma diretividade autoritarista, personificada na 

figura do mestre-escola e na sua atuação vertical e centralizadora nos processos educativos, 

ou em uma não-diretividade licensiosa, em que o centro das relações de ensino-aprendizagem 

não é mais professor, de fato relegado a uma posição secundária, mas sim o aluno, ou seja, 

aquele a qual a educação se dirige.  

 Tal dicotomia de propostas acerca da relação autoridade versus liberdade nos 

processos educativo assume sua expressão maior ao ser apropriada no embate de concepções 

realizado entre as duas principais tendências pedagógicas contemporâneas, sistematizadas a 

partir do século XIX: de um lado, a denominada “Escola Tradicional”, ou, ainda, conforme 

Libâneo (1986, p. 21), a “Tendência liberal tradicional”, e, de outro, a “Escola Nova”, ou 

“Tendência liberal renovada progressivista”. Assim, julga-se importante verificar como se 

configuram os posicionamentos sobre esta temática no interior destas tendências, a partir das 

quais se torna possível realizar uma distinção mais clara da tentativa de superação dialética 

empreendida por Freire tanto da diretividade autoritarista da Escola Tradicional quanto da 

não-diretividade ou esponteneísmo licencioso da Escola Nova. 

 Nesse contexto, parte-se da compreensão inicial de que o objetivo maior perseguido 

pela Escola Tradicional é a preparação intelectual e moral do educando com vistas à sua 

inserção futura no seio da sociedade. (LIBÂNEO, 1986, p. 23). Para concretizar este objetivo, 

a transmissão dos conhecimentos sistematizados nas disciplinas, e acumulados pela 

humanidade em sua evolução histórica como espécie, é de fundamental importância. Porém, 

esta transmissão é caracterizada por um abordagem intelectualista, visto que o acesso aos 

conhecimentos sistematizados torna-se possível somente quando a escola separa-se da vida e 

da realidade que a circunda, pois esta é concebida como fonte de angústias, de contextos e 

situações as quais a criança, sozinha, não tem condições de compreender. Para que esta 

mesma criança possa compreender a realidade caótica e sincrética em que está imersa, é 



necessária a ascensão aos saberes desvinculados da vida dos aprendizes, atividade para a qual 

se faz necessária a mediação e a intervenção constante do professor. (SNYDERS, 1974, p. 

17). 

 É neste ponto que se pode afirmar, como bem relata Saviani, que na Escola 

Tradicional o mestre-escola é o artífice da obra de elevar e pôr os alunos em contato com 

saberes sistematizados, e assim a escola irá “[...] organizar-se como uma agência centrada no 

professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A 

estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos”. (SAVIANI, 2008, p. 6). Ou 

seja, neste modelo de ensino é papel do professor transformar e simplificar artificialmente o 

mundo, com base em uma organização lógica dos conteúdos escolares, para que a criança 

possa, assim, assimilá-lo gradativamente. Por fim, tem-se que a figura central da relação de 

ensino-aprendizagem é o professor, aquele que domina completamente os conhecimentos 

sistematizados a serem transmitidos, aquele que já foi iluminado pelos saberes e que deve, 

portanto, ser o sujeito ativo do processo educativo: a ele cabe falar, explicar, relatar, decidir, 

expor, argumentar. 

 A Escola Nova em tal debate pedagógico configura-se como a antítese da Escola 

Tradicional, visto que o objetivo com a educação agora passa a ser não mais a preparação dos 

educandos para sua vida futura, mas “[...] adequar as necessidades individuais ao meio social, 

e, para isso, ela deve se organizar de forma a retratar, o quanto possível, a vida”. (LIBÂNEO, 

1986, p. 25). Aqui, o real, o mundo e a vida não são vistos como algo perverso ao processo 

educativo, como postulava o ensino intelectualista da tendência pedagógica tradicional. Ao 

contrário disso, a abertura da escola para a vida, para os contextos e realidade onde os alunos 

estão imersos, é considerado fator essencial para que a educação possa ocorrer de maneira 

adequada. Em grande parte estas concepções irão proporcionar embasamento ao que se 

convencionou chamar “revolução copérnica na educação”, entendida como o movimento de 

colocar o aluno como centro do processo educativo, e não mais o professor, visto que este não 

pode ser entendido como um modelo de ser humano acabado, pois ele mesmo é um sujeito em 

constante mudança.  

 Assim, para que a escola incorpore a vida em sua estrutura, faz-se necessário tomar a 

criança como o centro do ato educativo, “[...] visto que é este que importa em sua formação e 

ajustamento, ou na expansão e desenvolvimento de sua personalidade”. (LOURENÇO 

FILHO, 1978, p. 151). É imprescindível nos processos de ensino-aprendizagem partir do 

aprendiz, a partir da compreensão das suas singularidades, dos seus interesses e das suas 

experiências , as quais passam a guiar o desenvolvimento de todas as atividades tipicamente 



educativas. Em síntese, tem-se na Escola Nova que a figura central das relações de ensino-

aprendizagem passa do professor para o aluno, enquanto sujeito singular para o qual a 

educação deve dirigir-se e que, assim, passa a ser o sujeito ativo do processo: a educação 

organiza-se a partir da sua atividade e dos seus interesses. Resulta nessa tendência que não 

“[...] há lugar privilegiado para o professor; antes, seu papel é auxiliar o desenvolvimento 

livre e espontâneo da criança” (LIBÂNEO, 1986, p. 26), o que acaba por nivelar professor e 

alunos na sua relação, retirando do trabalho docente a sua especificidade pedagógica. 

 Na perspectiva pedagógica adotada por Freire para superar a contradição educador-

educando, tem-se por um lado uma crítica ao autoritarismo diretivista e ao verticalismo das 

relações de ensino-aprendizagem empregadas no que ele denomina de “Educação Bancária”, 

que nada mais é do que um conceito caracterizador da Tendência Liberal Tradicional. 

Conforme anteriormente analisado, a Educação Bancária, imbuída do intelectualismo 

efetivado na transmissão unidirecional dos saberes, enquanto algo dado e absolutamente 

estabelecido, acaba por objetificar o educando ao retirar-lhe a condição essencial para que 

este se insira na educação enquanto um ato gnosiológico. Isto é, assumir-se e ser reconhecido 

como "ser da práxis dialógica", sujeito do processo comunicativo-educativo de ação-reflexão-

ação fundante do desvelamento e transformação da realidade.  

 Porém, e se tão somente criticasse a Educação Bancária pelo seu verticalismo nas 

relações entre educador e educando, Freire correria o risco de incorrer no mesmo erro em que 

a Escola Nova adentrou ao situar fixamente o polo ativo e central dos processos educativos na 

figura do aluno. Assim é que na Tendência progressista libertadora de Freire reside uma 

crítica igualmente radical ao não-diretivismo de verniz licensioso, ou do que Freire costuma 

chamar de espontaneísmo, característica das relações de ensino-aprendizagem onde 

compreende-se que os educandos apreendem a realidade por meio de sua auto-atividade, 

sendo o educador rebaixado em sua função diretiva e de intervenção pedagógica.  

 No espontaneísmo pedagógico, a figura do docente passa a ser vista como um 

facilitador, organizador ou criador das disposições gerais ou ambiente de aprendizagem, a 

qual passa a ser dicotomizada da sua relação com o ensino. Em síntese, para Freire a educação 

é sempre diretiva e não pode ocorrer no espontaneísmo, sendo tal afirmação fundamentada em 

aspectos epistemológicos, políticos e pedagógicos, de tal modo imbricados para que a 

diretividade nas relações de ensino-aprendizagem não recaia na perspectiva autoritarista da 

Educação Bancária e no laissez faire pedagógico da Educação Nova. (FREIRE; SHOR, 1986, 

p. 135).  



 É nesses termos que Freire, por exemplo, ao reportar-se aos trabalhadores sociais que 

exercem também uma função educativa em sua práxis revolucionária, adverte da importância 

da diretividade nos processos de conscientização e atuação política junto ao povo: 

 

O trabalhador social que opta pela mudança não teme a liberdade, não prescreve, 
não manipula. Mas, rejeitando a prescrição e a manipulação, rejeita igualmente o 
espontaneísmo. É que ele sabe que todo empenho de transformação radical de uma 
sociedade implica a organização consciente das massas populares oprimidas e que 
esta organização demanda a existência de uma vanguarda lúcida. Se esta, de um 
lado, não pode ser a 'proprietária' daquelas, não pode, de outro, deixá-las entregues a 
si mesma (2010a, p. 47). 

 

 Reside em tais afirmações um profundo significado: de como a superação dialética da 

contradição educador-educando nas relações de ensino-aprendizagem não recai em posições 

polarizadas, as quais situam o centro do processo educativo ora no educador, ora no 

educando. De fato, Freire (2010a , p. 108) afirma que a práxis educativa libertadora, de cunho 

dialógico e problematizador, não pode ocorrer até o momento em que ambos, educador e 

educando, morram enquanto “ensinantes” e “aprendentes” exclusivos, ou sujeito-que-ensina-

transmite-sabe-ativo versus sujeito-que-aprende-recebe-ignorante-passivo, para renascerem 

enquanto educador-educando e educando-educador. Porém, seria incorrer no erro 

espontaneísta se fosse realizada a interpretação de que na superação da contradição o 

educador-educando não devesse mais ensinar, intervir, propor, expor, agir deliberadamente 

para compor os processos de ensino-aprendizagem. Para Freire, o educador-educando em tal 

contexto educativo não pode impor a sua leitura científico-filosófica aos alunos, nem 

tampouco reduzir tal leitura  

 

[...] a um exercício complacente [...] em que, como prova de respeito à cultura 
popular, silenciam em face do 'saber de experiência feito' e a ele se adaptem. A 
posição dialética e democrática implica, pelo contrário, a intervenção do [...] 
[professor] como condição indispensável à sua tarefa. E não vai nisto nenhuma 
traição à democracia [e a dialogicidade da educação], que é tão contraditada pelas 
atitudes e práticas autoritárias quanto pelas atitudes e práticas espontaneístas, 
irresponsavelmente licensiosas (2009, p. 106-107). 

 

 Nesse sentido, é extremamente ilustrativa para este contexto de reflexões a fala de 

Freire, em seu diálogo com o educador norte-americano Ira Shor, acerca da crítica recebida 

pelo educador brasileiro de uma aluna em um curso na Universidade de Genebra. (FREIRE; 

SHOR, 1986, p. 113). O elemento nuclear da crítica radical da aluna é de que, nas relações de 

ensino-aprendizagem criadas em tal curso, a atuação como educador de Freire partiu do 

pressuposto irreal de que os educandos estavam prontos para assumirem de forma 



coparticipada e ativa a responsabilidade pelos atos gnosiológicos a serem realizados. A partir 

disso, a atitude de Freire, ao invés de expor-se ao “assassinato” que os educandos realizariam 

da sua condição de educador único quando assim estivessem prontos, foi a de suprimir desde 

o início a sua presença diretiva no trabalho docente, o qual resultou em um vácuo pedagógico 

derivado de um “suicídio antecipado”. Assim resume a referida estudante sua crítica à Freire: 

“Como único professor no seminário, nós teríamos que matá-lo, para que você renascesse 

como um aluno que também é um professor. Em vez disso, você cometeu suicídio na nossa 

presença e isso criou, em nós, a sensação de estarmos órfãos”. (Ibidem, p. 113). 

 Tal caso relatado por Freire ilustra perfeitamente a "tensão dialética" que existe no 

processo de ressignificação das relações de ensino-aprendizagem exigida na Educação 

Libertadora, e que demanda do educador-educando uma percepção precisa e ancorada na 

realidade do contexto educativo que se estabelece entre ele e os discentes, para que não 

incorra no erro de, buscando superar o autoritarismo, acabar efetivando o espontaneísmo. Para 

Freire (2010, p. 108), de fato, a presença da figura do educador e da especificidade do seu 

trabalho docente está contida nos pressupostos tanto da Educação Bancária como na 

Libertadora, sendo que, porém, existe uma diferença na forma como esta presença assume-se 

e é reconhecida nas relações de ensino-aprendizagem.  

 Assim, a presença do educador, ativa enquanto sujeito-autor necessário aos processos 

educativos, não deve ser exacerbada a ponto de eliminar a liberdade dos educandos, 

transformando a presença do discente no ensino-aprendizagem em uma mera sombra do 

centralismo autoritário do educador, situação em que se performa a objetificação e 

desconsideração do educando enquanto ser da práxis dialógica nos atos gnosiológicos. Da 

mesma forma, a presença do educador não pode ser completamente extinguida das relações de 

ensino-aprendizagem, visto que é de sua autoria que também são dispostas as condições 

essenciais para que a educação enquanto ato gnosiológico seja possível. 

 De forma análoga, e dentro da perspectiva da autoria colaborativa enquanto conceito 

explicativo dos processos de ensino-aprendizagem dialógico-problematizadores que são 

potencializados pelas Tecnologias Digitais de Rede (TDRs), tem-se que a crítica do 

espontaneísmo resulta igualmente necessária no delineamento das diretrizes pedagógicas de 

uma educação ancorada nas características comunicacionais interativas destes artefatos. É 

assim que Silva, ao criticar a compreensão de alguns pensadores, os quais conformam a 

atuação do educador em contextos de apropriação educativa das TDRs a partir da perspectiva 

espontaneísta, pontua que tal posicionamento desvela 

 



[…] algo inaceitável sob o ponto de vista dos fundamentos da interatividade: 'não 
são mais os estudante que têm que seguir o mestre, mas este último que tem que 
seguir os estudantes para poder inserir-se no desenrolar do seu pensamento e trazer 
no momento propício elementos de conhecimento ajustados às questões que se 
colocam os estudantes' […]. Colocar o aluno como centro do processo é fazer a 
mudança de um polo a outro e recair em nova simplificação: antes o professor, agora 
o aluno. Além disso, a bidirecionalidade-hibridação incorporada pelo professor que 
promove interatividade não compactua com a disjunção (2010, p. 209). 
 

 Nesse sentido, na abordagem pedagógica de apropriação crítica e criativa das TDRs, 

tendo como base os pressupostos pontuados por Freire (2010a; 2011; 1977; 1996) e Silva 

(2010), é possível conviver de forma harmônica e radicalmente democrática a liberdade do 

educando-educador, reconhecido como sujeito-autor que participa e intervém nas ações de 

apropriação e (re)construção dos conhecimentos, e a autoridade do educador-educando, que 

possui sua especificidade de trabalho docente ancorada na intervenção pedagógica e na 

criação da materialidade da ação comunicativa necessária aos processos educativos enquanto 

ato gnosiológico.  

 O educador não mais possui a função de “distribuidor de informações”, da mesma 

forma não verifica-se somente como um “facilitador, orientador ou conselheiro da 

aprendizagem”. Indo além de tais simplificações, o docente intervém diretivamente propondo 

e discutindo com os alunos objetivos de ensino-aprendizagem e conhecimentos essenciais a 

compreensão da realidade, saberes os quais também apresenta aos discentes, porém não de 

uma maneira “monológica” e “enciclopédica”, mas contextualizada com as práticas sociais 

dos alunos e as suas próprias e sempre de forma problematizadora e dialógica. Além disso, 

expressa a especificidade de sua autoridade docente cuidando da materialidade da ação 

comunicacional interativa, “[...] na base da provocação e da disponibilização da participação 

livre e plural, do diálogo que gera cocriação, e da articulação de múltiplas informações e 

conexões”. (SILVA, 2010, p. 210). Portanto, somente com a sua atuação consciente e crítica, 

pautada na assunção da sua autoridade diretiva democraticamente regulada com a liberdade 

dos educandos, é que criam-se as condições para que a comunicação de caráter 

multidirecional, dialógico e de participação-intervenção do docente com os discentes seja 

estabelecida no processo educativo. (Ibidem, p. 222).  

 E, com base nesses pressupostos, Freire afirma ainda que a negação do espontaneísmo 

não significa, contudo, que os educandos “[…] devam permanecer no estado em que se 

encontram com relação a seu enfrentamento com o mundo natural e à sua posição em face da 

vida política do país”. (2010a, p. 36). Isto é, nas relação de ensino-aprendizagem 

ressignificadas da Educação Libertadora, não se pode recair em práticas não-diretivas que, ao 



configurar a condução das tarefas educativas pautadas somente nas necessidades e interesses 

atuais dos educandos, praticamente acabam por deixá-los nos níveis de conhecimento de 

senso comum em que se encontram ao chegar na escola. Ou ainda, que limitam os educandos 

em suas possibilidades de aprendizagem ulteriores acerca de temas, objetos ou fenômenos que 

no “agora empírico” de suas vidas não lhes interessa, mas que lhes poderão ser extremamente 

importante nos futuros processos de desvelamento e transformação da realidade. (FREIRE, 

2009, p. 106-107)131. 

 Na Educação Libertadora, as motivações, conhecimentos, formas de percepção de 

realidade e leituras de mundo dos educandos não são relegadas ao ostracismo das relações de 

ensino-aprendizagem, porém o “[...] educador também não fica limitado ao saber do aluno. O 

professor tem o dever de ultrapassá-lo. É por isso que ele é professor e sua função não se 

confunde com a do aluno”. (GADOTTI, 1996, p. 81). Assim, compreendendo que os 

educados são indivíduos com gostos, preferências, formas de saber, sentir e ser pessoais, 

porém dialeticamente construídas nas relações homens-mundo que existenciam dentro dos 

contextos histórico-culturais em que se situam, o educador supera o espontaneísmo ao prover 

situações de ensino-aprendizagem dos conhecimentos sistematizados e rigorosos construídos 

pela humanidade, que desenvolvem o pensar crítico dos alunos e os ajudam a compreender 

melhor a realidade em sua razão de ser.  

 Os processos educativos assim configurados, impossíveis de serem praticados por 

aqueles que não querem a libertação humana, são postos em prática segundo Freire na práxis 

dialógica, a qual autoriza a síntese cultural entre os saberes de senso comum dos educandos, e 

                                                        
131  Uma reflexão de extrema importância nesse contexto é efetivada por Saviani (2003, p. 92-95) acerca da 

importância da intervenção pedagógica do professor na delimitação dos conteúdos de ensino-aprendizagem 
do processo educativo. Partindo da análise marxiana sobre a natureza humana enquanto práxis - atividade 
prática que engendra as relações sociais onde os sujeitos se constituem como "seres humanos", ao 
apropriarem-se e criarem coletivamente as condições materiais de sua existência -, Saviani pontua que o 
educando que se apresenta em sala de aula não é tão somente um indivíduo empírico, marcado pela suas 
configurações psicológicas atuais que o deslocam para interesses imediatos, ligados à diversão, ausência de 
esforço e atividades prazerosas. (Ibidem, p. 94-95). Além disso, e poder-se-ia afirmar, de modo mais 
essencial, a criança é uma síntese das relações sociais do espaço-tempo que existencia, ou seja, é um 
indivíduo concreto fruto de múltiplas determinações de ordem histórico-cultural. Nesses termos, os interesses 
das crianças e jovens também coincidem com "[...] a apropriação das objetivações humanas, isto é, o 
conjunto dos instrumentos materiais e culturais produzidos pela humanidade e incorporados à forma social de 
que a criança participa", mesmo que isso não esteja claro para elas no seu atual desenvolvimento psicológico, 
bem como de compreensão de suas relações com a realidade histórico-cultural. (Ibidem, p. 95). Logo, resulta 
claro que se o educador somente tomar a criança como indivíduo empírico, partirá dos interesses ligados à 
sua condição atual, sendo improvável nesse contexto a proposição, por parte dos jovens, de toda a gama de 
conteúdos escolares advindos dos conhecimentos científico-filosóficos, os quais habilitam os sujeitos na 
compreensão crítica da realidade. Porém, se o educador reconhece a importância de sua intervenção 
pedagógica, ancorado em uma antropologia filosófica de cunho histórico-dialético poderá, também, assumir 
o papel diretivo de propor conteúdos escolares que são essenciais as aprendizagem ulteriores dos alunos e ao 
seu desenvolvimento cognitivo, habilitando-os assim a assumirem-se como sujeitos ativos na construção das 
relações sociais das quais fazem parte. 



os saberes científico-filosóficos que o educador propõe como mediatizador da relação 

gnosiológica entre ambos. Assim, o saber científico-filosófico do educador-educando na 

prática educativa é “preenchido” pelas experiências existenciais e pelos sentimentos 

emanados dos educandos-educadores, com os quais passa então a ter oportunidade de também 

aprender ao passo em que re-ad-mira seus conhecimentos em face de outras realidades, 

perspectivas ou pontos de vista. Já o saber de senso comum do educando-educador, ao ser 

dialogicamente problematizado, passa a ser superado por novas formas de compreensão das 

leis objetivas da realidade, apreendida ao passo em que o pensar e atuar do educando vai 

rigorizando-se metódica e sistematicamente, assumindo um caráter crítico e dialeticamente 

integrado na sua relação com o mundo. 

 A partir do que foi até então debatido, julga-se possível delimitar a hipótese de que no 

seio da educação dialógico-problematizadora potencializada pelas TDRs, a diretividade do 

educador-educando nas relações de ensino-aprendizagem que estabelece com os educandos-

educadores está assentada em, pelo menos, três macro-fundamentos que lhe suportam nas 

práticas educativas. Em primeiro lugar, e conforme análises já realizadas nesse subitem, a 

diretividade na união da Educação Libertadora com as TDRs está embasada em um 

fundamento tecno-comunicacional, que é a materialidade da ação comunicativa de caráter 

interativo estabelecida pelo educador com os educandos, e que os situam como sujeitos 

dialógicos mediatizados por um objeto cognoscível, sobre o qual pretendem exercer uma ação 

e reflexão. (SILVA, 2010, p. 222). Ainda, a diretividade em tais processos educativos está 

assentada em um fundamento político, visto a sua incapacidade de ser neutra nas relações que 

estabelece com o contexto socio-histórico em que se insere, bem como considerando o 

próprio modo de ser dos homens na e com a realidade, ou seja, sujeitos que decidem, que 

optam, que planejam a sua atividade prática com base em objetivos a que pretendem chegar.  

 Assim é que, para Freire, toda prática educativa é essencialmente diretiva, tendo os 

sujeitos consciência ou não deste fato; educar “[...] implica, em função de seu caráter diretivo, 

objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa 

de ser política, de não poder ser neutra”. (1996, p. 70, grifo do autor). A politicidade da 

educação torna-se então um fator diretivo na delimitação dos diversos aspectos pedagógicos 

que, inter-relacionados em um proposta coerente de ensino-aprendizagem, acabam por 

delimitar as diversas tendências ou teorias e práticas da educação. Assim, os conhecimentos, 

valores e habilidades selecionadas enquanto conteúdos curriculares, as formas de relação 

educador-educando, a organização dos espaços e tempos, a epistemologia, os métodos de 

ensino-aprendizagem, enfim, a abordagem pedagógica posta em prática em um determinado 



contexto educativo, passam inicialmente por uma compreensão do que é o ser humano e a que 

fim deseja-se chegar com o processo de formação dos sujeitos.  

 Este “fim” configura-se, justamente, como os objetivos de caráter político emanados 

da educação, ou seja, qual a função dos processos de ensino-aprendizagem, formais ou não-

formais, no contexto maior da sociedade em que se inserem como uma das práticas sociais 

exercidas pelos sujeitos. Dai a diretividade da educação, sendo que na perspectiva libertadora, 

a não neutralidade que a torna crítica coloca como exigência radical nas relações educador-

educando, por um lado, a rejeição da manipulação e conquista dos discentes para a 

perspectiva política que pauta as escolhas pedagógicas do docente, ao mesmo em que é dever 

do educador explicitar suas posições e buscar convencer os educandos para a necessidade da 

libertação humana, impossível de ocorrer em uma sociedade de opressores e oprimidos. Julga-

se necessário nesse contexto a reprodução de uma longa passagem da fala de Freire em seu 

diálogo com Ira Shor, onde o autor esclarece a tensão permanentemente vivenciada pelo 

educador entre sua autoridade e a liberdade dos educandos, na delimitação da direitividade 

política da educação de cunho dialógico e problematizador: 

 

[…] mesmo que [o educador] se saiba estar aberto a coisas novas, deve-se, desde o 
início da ação, ter uma certa clareza sobre o sonho que se tem. Porque se não […] 
cai-se naquilo que chamei aqui de laissez-faire, espontaneidade pura. Perdem-se os 
objetivos do sonho ao se tornar espontâneo. […] Para mim, a educação não é um 
happening. Enquanto professor libertador, sou muito claro a respeito do que quero. 
Não obstante, não manipulo os estudantes. Isto é que é difícil. Apesar de ter certa 
clareza sobre meu 'amanhã', meu 'lá', não posso manipular os estudantes para trazê-
los comigo para o meu sonho. Tenho que esclarecê-los sobre o que é meu sonho, 
mas tenho que lhes dizer que há outros que considero sonhos maus! […] Esta é a 
tensão por que temos de passar, entre ser manipuladores e radicalmente 
democráticos. Por um lado, não posso manipular. Por outro lado, não posso deixar 
os estudantes abandonados à própria sorte. O oposto dessas duas possibilidades é ser 
radicalmente democrático. Isso significa aceitar a natureza diretiva da educação. 
Existe uma diretividade na educação que nunca lhe permite ser neutra (FREIRE; 
SHOR, 1986, p. 186-187, grifo do autor).  

  

 Por fim, tem-se que a diretividade da educação manifesta-se também pela necessidade 

da intervenção pedagógica do educador-educando para que a apreensão da realidade em 

níveis críticos seja possível também aos educandos-educadores, fato que acaba por delinear 

um fundamento epistemológico-didático que embasa a impossibilidade de um esponteneísmo 

pedagógico. Tal fundamento resulta explicitado, por exemplo, quando Freire propõe que a 

passagem da curiosidade ingênua que os discentes possuem, e que obstaculiza seus processos 

de apreensão da realidade, para uma curiosidade crítica e epistemológica, não ocorre de forma 

automática e sequer por uma esforço solitário do discente frente ao objeto de conhecimento. 



Assim é que o desenvolvimento da curiosidade crítica, dentro do processo global e histórico-

cultural de conscientização, é uma das tarefa centrais da prática educativa libertadora, o que 

coloca ao educador a função de intervir abertamente nos processos de ensino-aprendizagem, 

dialogando e problematizando o aluno em suas certezas e conhecimentos de senso comum, 

para que futuramente os possam superar criticamente. (FREIRE, 1996, p. 32).  

 Um outro conceito exposto por Freire, pertinente na constituição da fundamentação 

epistemológico-didática da diretividade da educação, é o de “momento indutivo”. Para o 

autor, o educador-educando conscientemente crítico da especificidade da sua tarefa enquanto 

docente, não pode incorrer no erro de, ao não querer manipular e ser autoritário, apassivar-se 

e esperar que os alunos tomem todas as iniciativas de apreensão dos objetos cognoscível, 

quando isso ainda lhes é impossível por algum motivo. Ou seja, o educador deve intervir no 

sentido de permitir aos educandos que seu progresso no desvelamento da realidade seja 

iniciado ou posto em continuidade sempre que suas capacidades de ir além do que seus 

conhecimentos e formas de percepção da realidade os limita na continuidade das práticas 

educativas. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 188-189).  

 Nesse contexto, o educador assume a sua autoridade diretiva sem que, com isso, o 

momento indutivo ora necessário resulte enrijecido em si mesmo, o que configuraria um 

retorno ao falar/ditar monológico do mestre-escola da Educação Bancária, que centraliza o 

papel de sujeito cognoscente somente na sua figura. Portanto, na apreensão do objeto 

cognoscível pelos educandos de forma coparticipada com o educador, o momento indutivo 

resulta caracterizado em processos de intervenção pedagógica onde o docente não pode “[...] 

apenas sentar e esperar que os alunos articulem todo o conhecimento [...] [, devendo] tomar a 

iniciativa e dar o exemplo de como fazê-lo”. (Ibidem, p. 188). 

 Toda as fundamentações aqui expostas sobre a diretividade da educação, por fim, são 

ancoradas na assunção de que, mesmo em processos de ensino-aprendizagem dialogados e 

problematizadores em que ocorrem a superação da contradição educador-educando, não 

justifica-se a afirmativa de verniz espontaneísta de que professor e aluno são sujeitos iguais 

nas relação de ensino-aprendizagem. Tal afirmação é extremamente temerária e infundada do 

ponto de vista da Educação Libertadora, bem como da perspectiva de uma pedagogia 

assentada nos princípios da interatividade.  

 De fato, ocorre aqui um erro de interpretação acerca de como Freire credita ao seu 

conceito de diálogo, mais precisamente em sua dimensão política, a premissa de superação 

das relações de poder verticais, desiguais e autoritárias e geradoras da opressão, visto que 

objetificam os homens em suas relações na e com a realidade. Assim, e conforme já defendido 



nas reflexões aqui desenvolvidas, quando Freire expõe que na relação dialógica, enquanto 

fundamento do ato gnosiológico, educador-educando e educandos-educadores são “iguais”, o 

autor está se reportando a significação de que para haver conhecimentos todos os homens 

envolvidos na apreensão da realidade devem assumirem-se e reconhecerem-se mutuamente 

como sujeitos em busca de conhecimento. Tal fato, na práxis dialógica, impõe como premissa 

a supressão de qualquer desigualdade que caracterize a objetificação de um ser humano por 

outro, situação opressora que ocorre nas relações educativas bancárias.  

 Em síntese, a igualdade entre educador e educando é a de que ambos são sujeitos 

dialógicos no processo de ensino-aprendizagem, e não a de uma nivelação da especificidade 

de cada um destes papeis nas práticas educativas libertadoras. Como bem ressalta Freire, em 

sua atuação docente, o educador crítico e libertador, ao abrir-se dialogicamente para a 

problematização coparticipada com os educandos, não permite “[...] que a diferença 

necessária entre professor e os alunos se torne 'antagônica' [...]”, o que nada mais é do que a 

assunção do educador da sua condição autoritária de único sujeito dos atos de conhecimento e 

transformação da realidade. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 117).  

 De fato, seria uma ingenuidade de caráter espontaneísta do educador que pretende a 

libertação dos homens, se este julgar que seu papel nas relações de ensino-aprendizagem não 

possuem qualquer especificidade frente as atividades realizadas pelos educandos. Resta então 

esclarecer porque o educador-educando é diferente dos educandos-educadores mesmo na 

educação dialógica problematizadora. Ora, mesmo permitindo que os alunos 

progressivamente assumam com ele a responsabilidade pelo desvelamento e transformação da 

realidade, como bem pontua Shor no diálogo com Freire, o educador-educando “[...] é mais 

velho, mais informado, mais experiente na análise crítica, e mais comprometido com um 

sonho político de mudança social do que os alunos”. (Ibidem, p. 120).  

 Nesse sentido, na diretividade do educador, a assunção da sua autoridade se faz 

também pela responsabilidade epistemológica, política e ética de que, se é coerente com seu 

sonho de libertação, deve possuir e demonstrar a sua competência pedagógica aos alunos, 

derivada do seu percurso de formação e das experiências gnosiológicas e políticas diversas  

pelas quais passou nesse contexto. Assim é que, no momento inicial da educação dialógico- 

problematizadora, o educador é diferente do aluno por conhecer em níveis criticamente 

superiores, e por ter mais claro os objetivos político-educativos a que visa chegar, mesmo que, 

com isso, não sectarize sua atuação e esteja, também, aberto a mudar seu pensar e atuar, 

sempre que as condições concretas da realidade também cambiem. Ainda, sua intenção 

reporta-se a finalidade de que os educandos também alcancem tanto mais as formas de 



compreensão rigorosas e metódicas sobre a realidade, bem como que assumam-se 

integralmente como sujeito da práxis, ou seja, que atuem praticamente para as transformações 

necessárias a sociedade e a libertação humana.  Como bem afirma Silva, em uma educação da 

autoria colaborativa de conhecimentos via TDRs, “[...] o professor, mesmo estando adiante 

dos seus alunos no que concerne a conhecimentos específicos, propõe a aprendizagem no [...] 

clima de coautoria”. (2010, p. 227). 

 Mesmo assim, sua autoridade nunca será anulada nas relações de ensino-

aprendizagem, visto que sua diretividade ancorada nos fundamentos tecno-comunicacional, 

político e epistemológico-didático perpassa toda a extensão dos atos gnosiológicos dele com 

os educandos. Neste ponto reside a especificidade do seu agir pedagógico, do seu trabalho 

docente. Tais proposições, as quais sintetizam a compreensão de Freire sobre a relação 

dialética entre autoridade e liberdade na educação enquanto ato gnosiológico, são expostas 

pelo autor da seguinte forma: 

 

[…] para mim, a questão não é que o professor deva ter cada vez menos autoridade. 
Para mim, o importante é que o professor democrático nunca, realmente nunca, 
transforme a autoridade em autoritarismo. Ele nunca poderá deixar de ser uma 
autoridade, ou de ter autoridade. Sem autoridade, é muito difícil modelar a liberdade 
dos estudantes. A liberdade precisa de autoridade para se tornar livre […]. É um 
paradoxo, mas é verdade. A questão para mim, no entanto, é que a autoridade saiba 
que seu fundamento está na liberdade dos outros; e se a autoridade nega essa 
liberdade e corta essa relação que a embasa, então creio que já não é mais 
autoridade e se tornou autoritarismo. Da mesma forma, se o lado da liberdade na 
dialética não atende à autoridade, porque a autoridade renuncia a si mesma, ou nega 
a si mesma, a tendência é a liberdade deixar  de ser liberdade para se transformar em 
licensiosidade (FREIRE; SHOR,1986, p. 115, grifo do autor). 

  

 Em síntese, o educador deve buscar sempre formas dialógicas de intervir no processo 

de ensino-aprendizagem com o educando, para que não caia no autoritarismo da Educação 

Bancária, ao mesmo tempo em que contribua decisivamente para que os discentes passem a 

assumirem-se enquanto sujeitos autônomos na busca pelo conhecimento. A liberdade dos 

discentes não retira, contudo, momentos de diretividade docente no processo educativo, de 

assunção da autoridade de educador, visto que sem isso o docente corre o risco de desaparecer 

completamente e, assim, deixar os educandos desamparados frente os problemas que a 

realidade lhes impõe. Por fim, nas relações horizontais entre educador e educandos, “[...] a 

autoridade continua sendo, porque ela tem autoridade em permitir que surjam as liberdades 

dos alunos, as quais crescem e amadurecem, precisamente porque a autoridade e a liberdade 

aprendem a autodisciplina”. (Ibidem, p. 127). 



 A ressignificação dos papeis e das funções do educador e do educando, no âmbito da 

apropriação pedagógica das TDRs em processos educativos libertadores, impõe, ainda, um 

repensar sobre o método de ensino-aprendizagem, enquanto materialização dos processos de 

práxis dialógica e problematizadora utilizados para promover o desvelamento e transformação 

da realidade, foco de análise do próximo subitem do presente trabalho. 

 

4.2.2 Ressignificação do método de ensino-aprendizagem: diálogo problematizador e as 
TDRs 
 

 No âmbito da apropriação das Tecnologias Digitais de Rede (TDRs) para a abertura de 

novas possibilidades para os processos educativos de caráter libertador, por meio da autoria 

colaborativa de conhecimentos no ciberespaço, frisa-se que uma segunda e última 

ressignificação pedagógica a ser criticamente analisada refere-se ao método de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, no conjunto de sua obra educativa, Freire não absteve-se de 

discutir também essa importante dimensão dos processo de ensino-aprendizagem, buscando 

fornecer diretrizes metodológicas que tivessem uma concordância teórica com os 

fundamentos-base da sua pedagogia, ou seja, seus pressupostos antropológicos, 

epistemológicos e políticos. Sua opção pelo diálogo enquanto dimensão essencial da 

ressignificação dos métodos educativos já está presente, por exemplo, no seu livro “Educação 

como Prática da Liberdade”, quando Freire discute a necessidade de uma educação crítica e 

criticizadora para o desenvolvimento da consciência crítico-transitiva da nação brasileira, à 

época passando por profundos processos de transformações estruturais.  

 É nesse contexto que o autor coloca a premência de “[...] um método ativo, dialogal, 

participante” (2010b, p. 115) enquanto diretriz pedagógico-didática de uma educação voltada 

à liberdade, sendo que para a construção dessa concepção Freire utilizava ainda à época o 

conceito de diálogo proposto pelo filósofo Karl Jaspers, não detendo-se portanto em maiores 

reflexões sobre o tema (as quais, posteriormente, seriam efetivadas em “Pedagogia do 

Oprimido” e “Extensão ou Comunicação?”). Porém, deve-se frisar em tais reflexões 

educativas sobre a obra de Freire que, antes de ser o criador de apenas um método de ensino-

aprendizagem (seja este voltado à alfabetização e/ou pós-alfabetização), tal autor construiu 

uma concepção educacional global, porém sempre ancorada em análises das práticas 

pedagógicas nas realidades em que Freire trabalhou. Assim, antes de tudo, seu método 

dialógico é profundamente enraizado em uma compreensão precisa do ser humano 

(antropologia), bem como do modo como este realiza a apreensão da realidade 



(epistemologia) por meio de uma ação intencionalmente dirigida à sua transformação prática 

(política). (GADOTTI, 1996, p. 82). 

 Suas proposições metodológicas acerca do diálogo problematizador não devem ser 

instrumentalizadas como apenas uma técnica de ensino apartada de seus fundamentos-base 

(tal como feito com a “despolitização” do seu método de alfabetização pela Ditadura Militar), 

mas antes disso como a representação prática da sua compreensão acerca do ato gnosiológico, 

das relações homem-mundo. Tal compreensão epistemológica é descrita por Freire ao citar o 

filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, o qual entendia o conceito de método enquanto 

 

[…] a forma exterior e materializada em atos, que assume a propriedade 
fundamental da consciência: a sua intencionalidade. O próprio da consciência é estar 
com o mundo e este procedimento é permanente e irrecusável. Portanto, a 
consciência é, em sua essência, um 'caminho para' algo que não é ela, que está fora 
dela, que a circunda e que ela apreende por sua capacidade ideativa. Por definição, a 
consciência é, pois, método, entendido este no seu sentido de máxima generalidade 
(apud FREIRE, 2011, p. 77). 

 

 Para Freire, a reflexão de Vieira Pinto acerca da relação entre a consciência humana e 

o método torna-se essencial na compreensão de uma educação com caráter dialógico e 

problematizador, pois ajuda a explicitar a origem e condições necessárias para o processo de 

indagação e conhecimento dos homens no e com o mundo, bem como a relação dialética entre 

objetividade e intersubjetividade que emerge deste contexto. Nesse sentido, coloca-se que no 

presente trabalho serão realizadas reflexões com vistas à definição desta matriz metodológica 

de mais amplo nível proveniente da Educação Libertadora: o diálogo problematizador. 

Buscar-se-ão os elementos fundamentais constituintes de tal proposta metodológica para, em 

seguida, verificar algumas questões pontuais acerca de possíveis pontos de convergência do 

método freireano e os processos de autoria colaborativa que podem ser desvelados por meio 

das Tecnologias Digitais de Rede. 

 Assim, um questionamento inicial neste contexto de reflexões poderia estar ligado à 

uma justificativa do diálogo problematizador enquanto método de ensino-aprendizagem, ou 

seja, de que forma pode-se afirmar que este condiz com as propostas epistemológicas de 

Freire acerca do ato de conhecimento. A concepção histórica do conhecimento em Freire, a 

qual embasa o entendimento acerca da origem, estruturação e ressignificação dos conteúdos 

escolares em uma proposta libertadora, advoga pela crítica da característica estática e 

desvinculada da realidade com que as matérias de ensino são tratadas na Educação Bancária. 

Para Freire, a natureza do ato gnosiológico, por ser derivado de uma práxis dialógica dos 

sujeitos na e com a realidade, impõe considerar o conhecimento como processo em 



permanente reconsideração e ressignificação frente aos contextos socioculturais de que 

emergem, e nos quais são, posteriormente, re-apropriados para uma análise crítica da 

realidade em permanente devir. (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 43; FREIRE; SHOR, 1986, p. 

126-127; FREIRE, 1996, p. 28; 2011, p. 79-80).  

 Aprofundando esta compreensão, poder-se-ia afirmar que o ensino dos conteúdos 

escolares, sendo estes derivados dos conhecimentos objetivos, metódicos e sistemáticos 

historicamente organizados na cultura humana, caracteriza-se também por uma redução ou 

transposição pedagógica das teorias presentes, por exemplo, nas diversas ciências humanas e 

naturais (sociologia, história, física, biologia, etc). Isto é, tem-se a necessidade nos processos 

educativos de que os professores façam uma intervenção pedagógica no sentido de  permitir 

uma interpretação dos conhecimentos de mais alto nível de abstração e generalização destas 

ciências, com vistas à possibilitar um conjunto inicial de “pontos de contato” nos quais os 

alunos poderão inserir-se ao dialogar com o professor, para iniciar um processo reflexivo de 

ascensão dos seus níveis de conhecimento mais concretos e de senso comum rumo à uma 

apropriação dos conceitos científicos tratados. Para isso, faz-se necessário inclusive que os 

conceitos diversos referenciados pelo educador em sua expressão comunicativa estejam 

inicialmente dentro dos marcos significativos que os educandos possuam para apreender o 

objeto cognoscível, quase sempre marcados por significados e sentidos “impregnados” por 

percepções da realidade concreta, as quais não foram ainda sistematicamente e rigorosamente 

refletidas. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 177-179; FREIRE, 1977, p. 67-68). 

 Nesse sentido, a questão da problematização dialógica faz-se necessária para Freire 

pelo fato de que os conhecimentos científico-filosóficos, dos quais derivam grande parte dos 

conteúdos escolares presente no currículo, possuem sua gênese justamente na 

problematização que os homens (re)fazem coletivamente sobre a realidade, por sentirem-se 

por esta impelidos à conhecerem mais. Pela própria característica antropológica da 

inconclusão humana, e da busca constante dos seres humanos por “ser mais”, o ato 

gnosiológico necessita de uma permanente admiração e assombro dos homens perante a 

realidade, lócus de onde deriva toda a possibilidade de conhecimento. Em síntese, Freire 

postula que 

 

[...] nenhum pensador, como nenhum cientista, elaborou seu pensamento ou 
sistematizou seu saber científico sem ter sido problematizado, desafiado. Embora 
isso não signifique que todo homem desafiado se torne filósofo ou cientista, 
significa, sim, que o desafio é fundamental à constituição do saber. Ainda quando 
um cientista, ao fazer uma investigação em busca de algo, encontra o que não 
buscava (e isto sempre ocorre), seu descobrimento partiu de uma problematização. O 



que defendemos é precisamente isto: se o conhecimento científico e a elaboração de 
um pensamento rigoroso não podem prescindir de sua matriz problematizadora, a 
apreensão deste conhecimento científico e do rigor deste pensamento filosófico não 
pode prescindir igualmente da problematização que deve ser feita em torno do 
próprio saber que o educando deve incorporar (1977, p. 54) 

 

 Assim, ao destacar as discussões acima pontuadas, resumidas na fala de Faundez – 

“[...] o início do conhecimento [...] é perguntar” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 46) –, tem-se 

que a proposta ora apresentada de autoria colaborativa via TDRs, por estar embasada na 

compreensão epistemológica freireana, possui como referência metodológica dos processos 

de ensino-aprendizagem, além do diálogo, a problematização. Em outras palavras, 

precisamente o questionamento e a indagação, enquanto ações fomentadoras da relação 

gnosiológico-educativa de cunho dialógico realizada pelo educador-educando e educando-

educador acerca de suas práticas sociais, na busca pela compreensão crítica das suas 

experiências existenciais enquanto homens e mulheres na e com a realidade (histórico-cultural 

e natural). É nesses termos, ainda, ao refletir sobre a especificidade do ato de ensinar do 

educador-educando, que Freire pontua não poder haver “[...] ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino”, afirmativa que, de fato, poderia ser estendida aos educandos-educadores, visto 

que igualmente não existe aprendizagem sem pesquisa, compreendida aqui enquanto busca 

constante e indagadora, objetivando apropriação/construção do conhecimento e intervenção 

crítica na realidade. (1996, p. 29).  

 Por fim, consciente de que a problematização no processo educativo é referente às 

relações homens-mundo, e que estas não existem no isolamento, mas sim no diálogo entre os 

sujeitos, o método de ensino-aprendizagem necessário a autoria colaborativa via TDRs deve 

instaurar um pensar certo entre docente e discentes, uma aproximação dinâmica de ambos ao 

objeto de conhecimento. Porém, tal aproximação “[...] não é que-fazer de quem se isola, de 

quem se 'aconchega' a si mesmo na solidão, mas um ato comunicante. Não há por isso mesmo 

pensar sem entendimento e o entendimento, do ponto de vista do pensar certo, não é 

transferido mas co-participado”. (Ibidem, p. 37). Assim, o método de ensino-aprendizagem 

deve ser, ao mesmo tempo, problematizador e dialógico, por meio do qual torna-se possível o 

desenvolvimento da conscientização enquanto postura progressivamente crítica dos sujeitos 

frente ao mundo, consubstanciada na apropriação e construção coparticipada de 

conhecimentos que explicam a realidade, mas que, ao mesmo tempo, necessitam “[...] 

justificar-se na sua transformação”. (1977, p. 55). 

 Com base nestas reflexões iniciais, pode-se passar a uma análise mais criteriosa de que 

significa a união dos termos “diálogo” e “problematizador” na caracterização de um método 



de ensino-aprendizagem coordenado, principalmente, a partir dos pressupostos 

epistemológicos freireanos.  

 Assim, um primeiro pontuamento necessário acerca do que seria um “método 

dialógico de ensino” é, na verdade, uma advertência pertinente de Freire acerca das 

compreensões instrumentalizadoras do ato de conhecimento, enquanto coparticipação dos 

sujeitos materializada em um processo comunicativo de caráter dialógico, tal como 

anteriormente ressaltado nesse subitem por meio da fala de Gadotti (1996). Freire reporta-se 

com as seguintes palavras quando visa estender a concepção de diálogo como matriz de um 

método de ensino-aprendizagem para além de uma visão meramente técnico-didática, isto é, 

do diálogo enquanto um dado conjunto de passos/etapas ou, ainda, de meios para obter alguns 

objetivos educativos pontuais à sala de aula: 

 

[…] deveríamos entender o 'diálogo' não como uma técnica apenas que podemos 
usar para conseguir obter alguns resultados. Também não podemos, não devemos, 
entender o dialogo como uma tática que usamos para fazer dos alunos nossos 
amigos. […] o diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria 
natureza histórica dos seres humanos. […] O diálogo é o momento em que os 
humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e a re-
fazem (FREIRE; SHOR, 1986, p. 122-123, grifo do autor). 

 

 Nesse sentido, julga-se que a abordagem metodológica de Freire é, antes de um 

conjunto de técnicas (podendo ser, contudo, também isso), a da busca por fundamentos acerca 

de como os seres humanos desvelam e transformam o mundo ao existenciar a relação 

dialógica inerente a todo e qualquer ato de conhecimento, o qual funda-se no movimento 

dialético da ação-reflexão-ação. Novamente, recobra-se aqui as bases antropológicas e 

políticas da Educação Libertadora, da qual o método dialógico-problematizador retira seus 

pilares básicos de sustentação: a noção de homem enquanto ser inconcluso e na busca por ser 

mais, enquanto fonte do processo educativo entre os homens e, portanto, também dos métodos 

que os sujeitos utilizam-se para isso; a noção da prática da liberdade exercida na comunhão 

das existências, enquanto finalidade maior da educação que pretende colocar-se a serviço dos 

homens. Em síntese, poder-se-ia afirmar que o diálogo é, antes de um método, uma 

compreensão antropológica e política sobre o modo de ser próprio dos homens no e com o 

mundo. Resta aqui, nesse contexto de debates, pontuar que é no desvelamento das bases 

epistemológicas da pedagogia postulada por Freire onde reside a fonte primordial das relações 

teórico-práticas do “como” da Educação Libertadora. Isto é, a sua materialização em atos que 

visam permitir a apropriação e a produção dos conhecimentos necessários a conscientização 

dos educandos-educadores e educadores-educandos. 



 Inicialmente, recobra-se a ideia-base que norteia a compreensão educacional de Freire 

de como se dá o ato gnosiológico entre os sujeitos acerca dos objetos de conhecimento da 

realidade. Ou seja, a educação enquanto diálogo pode ser entendida enquanto uma prática 

social humana, intencional e diretiva, a qual envolve tanto a recriação do conhecimento 

existente quanto a criação do conhecimento novo. Tais processos, por sua vez, são efetivados 

pelos sujeitos envolvidos nas ações integradas de ensinar-aprender, os quais, ao encontrarem-

se e reconhecerem-se mutuamente dentro de uma situação existencial que os problematiza, 

tecem em comum uma teia ou malha de significados e sentidos que lhes permitem aproximar-

se do objeto cognoscível, com vistas à apreendê-lo em sua razão de ser.  

 Em síntese, o ato gnosiológico, tal como compreendido pela epistemologia freireana, é 

uma produção intersubjetiva de conhecimentos sobre a realidade pelos sujeitos em 

coparticipação, sendo o diálogo o selo do relacionamento entre os sujeitos cognitivos que, 

desvelando a realidade criticamente, podem também criticamente atuar nela para transformá-

la. Por envolver a compreensão dialética entre consciências-mundo, o método dialógico da 

Educação Libertadora busca a superação da visão dicotomizadora sujeito-objeto das 

epistemologias modernas, ao pontuar que, apesar da dimensão individual que o processo de 

conhecer possui, esta não é suficiente para a explicação da essência do ato gnosiológico, o 

qual é, inerentemente, social. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 123). Isto que dizer que a capacidade 

humana de conhecer somente pode ser explicada ao passo em que se considera as origens 

sociais da formação do pensamento-linguagem, ou seja, um processo inicialmente biológico 

mas que, posteriormente, é ressignificado na construção coparticipada e comunicativa de uma 

consciência-de-si enquanto um “eu” em relação dialética com um “não-eu”. Por fim, um 

contexto evolutivo e histórico que permitiu ao seres humanos o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas diversas, baseadas na apreensão ideativa das suas ações sobre os 

objetos da realidade, e que o distinguem do restante dos animais: pensamento abstrato, 

raciocínio lógico, memória, percepção, ato volitivo, entre outros.  

 Nesse contexto, vale destacar que o método dialógico efetivado pela Educação 

Libertadora não dissolve em um todo indistinguível as figuras do educador-educando e do 

educando-educador. Guardados os papeis singulares do docente e discente dentro do ato de 

conhecimento desenvolvido no processo educativo, seja ela formal ou não-formal, não tem-se 

porém no método dialógico-problematizador a dicotomização entre aquele que sabe e ensina e 

aqueles que, nada sabendo, somente aprendem. Logo, uma primeira premissa teórica que deve 

possuir correspondência prática neste método é a de que, na execução de um conjunto dados 

de ações de ensino-aprendizagem, todos os seres humanos envolvidos devem assumirem-se e 



reconhecerem-se enquanto sujeitos, ou seja, enquanto seres capazes de compreender e 

transformar a realidade de forma crítica, rigorosa e curiosa. Assim, em uma relação educativa 

libertadora, tem-se que o “[...] ensino de conteúdos demanda de quem se acha na posição de 

aprendiz que, a partir de certo momento, [assuma] a autoria também do conhecimento do 

objeto”. (1996, p. 124, grifo do autor).  

 Ao refletir sobre o método dialógico-problematizador, e o papel deste na superação da 

contradição educador-educando posta pela Educação Bancária, Freire evidencia nos seguintes 

termos a fundamentação epistemológica que perpassa o “como” de sua concepção educativa, 

método que portanto vai ao encontro da autoria colaborativa enquanto conceito explicativo 

dos processos de ensino-aprendizagem libertadores: 

 

O que é o diálogo, nesta forma de conhecimento? Precisamente essa conexão, essa 
relação epistemológica. O objeto a ser conhecido, num dado lugar, vincula esses 
dois sujeitos cognitivos, levando-os a refletir juntos sobre o objeto. O diálogo é a 
confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e re-
conhecer o objeto de estudo. Então, em vez de transferir o conhecimento 
estaticamente, como se fosse posse fixa do professor, o diálogo requer uma 
aproximação dinâmica na direção do objeto (FREIRE; SHOR, 1986, p. 124, grifo do 
autor). 

  

 Nesse contexto, outra premissa de caráter epistemológico que desvela-se do método de 

ensino postulado por Freire refere-se à assunção de que o ato gnosiológico não ocorre na 

transmissão de conhecimentos do professor, sujeito-que-tudo-sabe, para os alunos vistos como 

sujeitos-que-nada-sabem. De fato, para Freire estes processos não estariam sequer envolvendo 

um conhecimento verdadeiramente crítico das relações dos homens no e com o mundo, visto 

que ensejam unicamente uma exposição unidirecional de informações descontextualizadas 

sobre o objeto cognoscível. Logo, ao impedir a práxis dialógica entre professor e alunos, a 

compreensão transmissiva-bancária do conhecimento e da educação não permite a apreensão 

da razão de ser dos objetos de conhecimento pelo educando-educador, mas tão somente a 

memorização mecânica de algumas informações sobre o mesmo, ao passo que também limita 

as possibilidades de re-apreensão crítica do mesmo objeto pelo educador-educando. Nesses 

termos, Freire afirma categoricamente a sua compreensão epistemológica, ao “alertar” os 

educadores que visam partir do diálogo problematizador enquanto método de ensino-

aprendizagem:  

 

[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção. Quanto entro em sala de aula devo estar 
sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas 



inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de 
ensinar e não a de transferir conhecimento (1996, p. 47, grifo do autor). 

 

 Em suma, na prática metodológica que se funda no diálogo e no ato de indagar 

enquanto premissa de como os seres humanos conhecem a realidade, as atividades de ensino-

aprendizagem devem estar intencionalmente configuradas pelo docente no intuito de fomentar 

espaços-tempos de materialização de ações comunicativas, as quais autorizem também aos 

discentes inserirem-se criticamente como sujeitos da apreensão do objeto de conhecimento. 

Tais espaços-tempos, constituídos de uma dimensão física-concreta e, ao mesmo tempo, 

simbolicamente constituída, não são passíveis de serem estabelecidos na transmissão, mas 

somente pelo diálogo comunicador. Através deste, educador-educando e educandos-

educadores interseccionam suas consciências de modo que, ao co-intencionarem a realidade 

natural e socio-histórico mediante uma relação dialógica, buscam operar processos de 

ressignificação dos significados culturalmente estabelecidos sobre o conteúdo de ensino-

aprendizagem em questão. Desta forma, o objeto cognoscível que está sendo estudado entre 

os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, passa a ser o mediador de ações 

coparticipadas de produção ou construção dos conhecimentos, o que significa tanto a 

apropriação dos conhecimentos anteriormente criados quanto a ressignificação destes frente a 

novos contextos históricos e existenciais. 

 A partir do exposto até então, poder-se-ia sintetizar que o método dialógico-

problematizador embasa sua prática educativa na compreensão do ato de conhecimento 

enquanto coparticipação na apreensão do objeto e, ainda, que tal contexto de ensino-

aprendizagem não desenvolve-se tendo como conceito explicativo a “transmissão de 

informações”, mas sim a comunicação dialógica em volta do conhecimento a ser 

colaborativamente construído e apropriado. Além disso, a materialização do diálogo em um 

conjunto de atos de ensinar-aprender necessita levar em conta dois aspectos importantes, tais 

sejam: a) a superação da concepção equivocada de diálogo enquanto jogo de pergunta-e-

resposta entre professor e aluno; b) a ruptura com uma “pedagogia das respostas”.  

 O primeiro aspecto ressaltado por Freire busca afastar do dialógico problematizador a 

representação de que o ato de conhecimento dele derivado é algo fácil, que ocorre 

espontaneamente e que se forma em uma atmosfera simplista e licensiosa de relação entre 

professor-alunos. Ou seja, na ânsia por negar-se a Educação Bancária em seus métodos 

autoritários e burocráticos de ensino-aprendizagem, que a todo momento objetificam o 

educando por não lhe permitir assumir-se enquanto ser ativo no processo de apreensão do 

objeto de conhecimento, tem-se o perigo de encara o diálogo problematizador como matriz 



pedagógica de um método sem rigor científico-filosófico e um horizonte educativo e político 

a que se busca. Negando tal concepção, inicialmente Freire pontua que o conhecimento é um 

processo que requer disciplina e rigorosidade metódica, o qual encontra na alegria que o 

sujeito existencia ao adentrar e compreender um pensamento sistematizado, metódico e 

rigoroso seu complemento educativo dialético essencial. Logo, tem-se que conhecer “[...] é 

uma coisa que exige muitas coisas de nós, que nos faz sentir cansados, apesar de felizes. E 

não é uma coisa que apenas acontece. O conhecimento, repito, não é um fim de semana numa 

praia tropical”. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 101).  

 Neste método, tais pressupostos permitem evitar a concepção equivocada de diálogo 

problematizador enquanto um “[...] pingue-pongue de palavra e gestos” (Ibidem, p. 123), ou 

seja, “[...] um perguntar a esmo – um perguntar por perguntar, um responder por responder, 

um contentar-se por tocar a periferia, apenas do objeto de nossa curiosidade, ou um quefazer 

sem programa”. (FREIRE, 2010a, p. 169). Assim, o diálogo deve, sim, ser o lócus 

epistemológico-comunicativo em que os sujeitos se encontram para, mediatizados pelo objeto 

cognoscível, problematizar a realidade e tecerem juntos uma rede de significados e sentidos 

que possibilite o estabelecimento de um pensar correto entre educador e educandos sobre o 

mundo. Esse processo envolve, sem dúvida alguma, um jogo dialético de pergunta-e-resposta 

sobre o objeto que, não sendo uma mera troca burocrática de informação entre quem 

questiona e quem responde, efetiva-se enquanto problematização co-intencionada dos sujeitos 

acerca da realidade a ser conhecida. Isto reflete-se em uma pedagogia em que ambos, 

educandos e educadores, buscam apreender o objeto de conhecimento ao indagarem-se sobre 

o mesmo, ao passo em que se inserem cada vez mais criticamente na tentativa de 

adentramento na razão explicativa de ser do mediador da relação dialógica.  

 Nesse contexto, a rigorosidade do método dialógico-problematizador, que nega tanto 

uma relação pedagógica espontaneísta quanto autoritária entre educador e educando, tem sua 

fundamentação na percepção de que todos os sujeitos envolvidos no ato de conhecimento 

transformam-se ao inserirem-se na relação dialógica. Isto porque buscam captar o objeto de 

conhecimento em sua essência, a qual define-se basicamente na dialética entre permanência-

mudança: o objeto é algo que está sendo, um vir-a-ser historicamente condicionado no âmago 

da relação epistemológica estabelecida pelos sujeitos no seu enfrentamento com o mundo. 

Logo, para que os sujeitos conheçam a razão de ser do objeto em coparticipação, devem 

igualmente pautarem-se pelo pressuposto de que não é na passividade e imobilidade que 

conquistarão as condições necessárias para o estabelecimento do verdadeiro ato de 



conhecimento, mas sim na busca incessante e curiosa por desvelar e transformar a realidade. 

(FREIRE; SHOR, 1986, p. 104).  

 Por fim, o método da Educação Libertadora, evitando um jogo burocrático de 

perguntas e respostas sem conexão orgânica e visada de adentramento rigoroso e crítico no 

objeto, deve igualmente pontuar que não exige-se de todos os envolvidos nos processos de 

ensino-aprendizagem "falar algo", em toda e qualquer situação de apropriação e construção 

coparticipada do conhecimento. Como bem pontua Freire, o “[...] diálogo não tem como meta 

ou exigência que todas as pessoas da classe devam dizer alguma coisa, ainda que não tenham 

nada a dizer!”, situação em que claramente ocorre uma simplificação grosseira do significado 

radicalmente epistemológico da comunicação dialógica. (Ibidem, p. 127). Tal contexto coloca 

a exigência de uma profícua aprendizagem, a qual deve ser efetivada tanto por educandos 

quanto por educadores, para a efetivação do método dialógico-problematizador de ensino-

aprendizagem: a de que os processos educativo-comunicativos envolvem tanto momentos de 

expressão verbal quanto de escuta, a partir de onde torna-se possível, portanto, a construção 

de uma relação pedagógica pautada por um falar com, em detrimento de um falar sobre 

impositivo. É nesse sentido que Freire situa a importância do silêncio enquanto momento 

necessário de ida dos sujeitos dialógicos ao encontro da perspectiva gnosiológica do outro, 

visando instaurar o pensar correto entre ambos que permite a apreensão do objeto: 

 

A importância do silêncio no espaço da comunicação é fundamental. De um lado, 
me proporciona que, ao escutar, como sujeito e não como objeto, a fala comunicante 
de alguém, procure entrar no movimento interno do seu pensamento, virando 
linguagem; de outro, torna possível a quem fala, realmente comprometido com 
comunicar e não fazer puros comunicados, escutar a indagação, a dúvida, a criação 
de quem escutou. Fora disso, fenece a comunicação (1996, p. 117, grifo do autor).    

 

 É nesse sentido que no método da Educação Libertadora, a qual parte da superação da 

contradição educador-educando, ensinar e aprender nunca refere-se à transmissão ou extensão 

unilateral da razão de ser do objeto cognoscível, mas, antes disso, envolve a tarefa do 

educador-educando de instigar o educando-educador na construção conjunta da 

inteligibilidade do objeto em questão, de forma cientificamente ou filosoficamente rigorosa. 

Como não existe para Freire inteligibilidade fora da comunicação, ou seja, do diálogo entre os 

sujeitos em torno do objeto, tem-se que as ações de ensino-aprendizagem devem prezar 

justamente pela construção constante de situações em que se estabelece um falar com entre 

docente e discentes, o que demanda do educando assumir-se enquanto sujeito do processo e, 



por sua vez, do educador, saber escutar o educando nas suas atuais formas de percepção da 

realidade. (Ibidem, p. 119). 

 Um segundo aspecto pontuado por Freire acerca do método dialógico, e que o 

aproxima, por sua vez, de seu complemento fundamental – a problematização –, refere-se à 

ruptura necessária com o que o autor denomina de “pedagogia da resposta”. Em sua “conversa 

dialogada” com o filósofo chileno Antonio Faundez, a qual deu origem ao livro “Por uma 

Pedagogia da Pergunta”, Freire reflete sobre como o ato de perguntar, de assombrar-se 

perante o mundo e as coisas, e de arriscar-se curiosamente na busca pelo conhecimento, 

constitui-se como característica antropológica essencial da existência humana, do ser que 

sabe-se inacabado e com vocação histórica e ontológica por ser mais. (FREIRE; FAUNDEZ, 

1985, p. 51). Porém, constatam igualmente ambos os autores que os processos educativos 

verificados em grande parte das escolas e salas de aulas, atrelados à perspectiva bancária de 

ensino, acabam por reprimir nos educandos a curiosidade, criatividade e intenções de 

questionamento da realidade, dos outros e de si mesmo. Institui-se assim a “pedagogia da 

resposta”, que para Faundez sintetiza-se nas práticas de ensino em que as “[...] perguntas são 

perguntas que já trazem resposta. Nesse sentido, não são sequer perguntas! São antes 

respostas que perguntas”. (Ibidem, p. 51).  

 Com isso, os autores analisam que ocorre uma burocratização do ato de perguntar, o 

qual, em uma falsa visão do que é o diálogo, acaba por materializar-se em uma troca de 

perguntas e respostas em que, tanto a primeira quanto a segunda, já resultam completamente 

enrijecidas em suas possibilidades anteriormente ao momento em que se fazem prática de 

extensão de comunicados, porém com uma roupagem “comunicacional”. A “pedagogia da 

resposta” implica, assim, em uma negação do ato de perguntar verdadeiro e do diálogo que o 

funda. O ato de perguntar, enquanto gênese de todo o procedimento de conhecimento da 

realidade pelos sujeitos, deve envolver o arriscar-se, bem como o equivocar-se, momentos 

através dos quais os educandos em conjunto com o educador avançam na apreensão do objeto 

de maneira rigorosa e metódica. Tal apreensão, de fato, não verifica-se como um processo 

linear e sempre progressivo, mas constitui-se de avanços e recuos pautados por “assombros”, 

perguntas, riscos e erros, os quais vão possibilitando aos sujeitos uma aproximação cada vez 

mais precisa da essência do objeto, que é a assunção da sua dialética fundante entre 

permanência-mudança. (Ibidem, p. 52).  

 Em resumo, se a realidade é algo inerentemente cambiante em sua constituição, faz-se 

necessário não uma pedagogia das respostas prontas, do conhecimento como algo estático, 

rígido e completamente acabado, mas sim uma pedagogia da pergunta, a qual incentive a 



curiosidade e a criatividade tanto do educando quanto do educador, sendo permanentemente 

aberta a criação e recriação do conhecimento desvelado pela relação dialógica e 

problematizadora dos sujeitos na e com a realidade. A busca por processos de ensino-

aprendizagem que “coagulam” em um diálogo fecundo embasado na pedagogia da pergunta é 

compreendida por Freire através da noção de Educação Problematizadora, que nada mais é do 

que um dos fundamentos do método dialógico de ensino-aprendizagem. Para Freire a 

Educação Problematizadora pode ser definida ao se refletir sobre a sua forma educativa 

antagônica bancária, no que se referem aos pressupostos pedagógicos por ambas delimitados: 

 

Assim é que, enquanto a prática bancária […] implica uma espécie de anestesia, 
inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter 
autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da realidade. A 
primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão das 
consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade. Quanto mais se 
problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se 
sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder o 
desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-lo (FREIRE, 
2011, p. 97-98, grifo do autor). 

 

 Um primeira questão acerca da problematização, como complemento fundamental do 

diálogo no estabelecimento do método da Educação Libertadora, pode ser assim expressado: o 

ato de perguntar está direcionado à problematização do que exatamente? Nesse contexto, 

Freire é explícito ao pontuar que a problematização dos sujeitos em comunhão acerca de suas 

relações homens-mundo verifica-se como a fonte de uma pedagogia da pergunta. (FREIRE, 

2011, p. 94). Porém, o que significa no processo de ensino-aprendizagem "problematizar as 

relações dos homens no e com o mundo", enquanto gênese do método educativo libertador? 

Para Freire, o que deve ser apropriado e reconstruído pelos educandos-educadores e 

educadores-educandos quando da sua relação de ensinar-e-aprender são os produtos derivados 

do mundo histórico-cultural, ou seja, o mundo propriamente humano que é, ao mesmo tempo, 

derivado da transformação da realidade pela atividade crítica e criativa dos sujeitos e 

condicionador da ação e da consciência dos homens e mulheres. Logo, na compreensão de 

Freire, o método dialógico de ensino-aprendizagem enseja 

 

[...] uma autêntica situação gnosiológica [quando realiza] a problematização do 
mundo do trabalho, das obras, dos produtos, das ideias, das convicções, das 
aspirações, dos mitos, da arte, da ciência, enfim, o mundo da cultura e da história, 
que, resultando das relações homem-mundo, condiciona os próprios homens, seus 
criadores (1977, p. 83). 

 



 Nesse contexto, novamente deve-se frisar que a problematização, enquanto 

complemento dialético fundamental do diálogo no estabelecimento de uma pedagogia da 

pergunta, não deve recair em uma falsa compreensão do ato gnosiológico como sendo 

derivado de um jogo burocrático de perguntas e respostas sem conexão orgânica e, ainda, sem 

o comprometimento de uma busca rigorosa, curiosa e interessada pela razão de ser do objeto 

de conhecimento. Da mesma forma, a problematização dialógica não pode ser um jogo 

intelectualista, em que as perguntas e respostas em nenhum momento remetem-se a realidade 

concreta de onde emergiram enquanto um “questionar assombrado” dos homens em suas 

relações com o mundo. Na visão de Freire, tem-se que o “[...] importante […] é ligar, sempre 

que possível, a pergunta e a resposta a ações que foram praticadas ou a ações que podem vir a 

ser praticadas ou refeitas”, o que coloca como premissa fundamental da relação pedagógica 

“[…] que o educando, ao perguntar sobre um fato, tenha na resposta uma explicação do fato e 

não a descrição pura das palavras ligadas ao fato. É preciso que o educando vá descobrindo a 

relação dinâmica, forte, viva, entre palavra e ação, entre palavra-ação-reflexão”. (1986, p. 49).  

 Em conclusão, é ao partir de uma compreensão crítica das relações entre ação-reflexão 

e consciência-mundo, que a problematização pode ser estabelecida enquanto forma dialética 

complementar do diálogo na materialização das ações educativas necessárias ao ato 

gnosiológico. Isto é, enquanto elemento fomentador de uma educação que, antes de levantar 

certezas absolutas e suscitar uma segurança epistemológica universal, de fato inexistente, 

procura estabelecer o questionamento curioso e crítico, bem como provocar o conflito de 

concepções dos sujeitos sobre a realidade como agente nuclear da apropriação e produção do 

conhecimento. Neste contexto, não se nega a validade dos conhecimentos objetivos, rigorosos 

e sistematizados das ciências e da filosofia, mas, tão somente, compreende-se que os mesmos 

não podem ser rigidamente fixados enquanto um saber totalizante da realidade que, sendo 

cambiante, enseja essencialmente uma apropriação de sua historicidade.  

 Nesse contexto, a importância postulada por Freire da apropriação dos saberes 

historicamente organizados na cultura, para a efetivação da educação enquanto verdadeiro ato 

de conhecimento, pode ser verificado no conceito de ciclo gnosiológico proposto pelo autor. 

 Assim, a problematização dialógica das relações homens-mundo permite a instauração 

do ciclo gnosiológico enquanto processo articulado de conhecimento, o qual nasce do 

estabelecimento de um pensar certo entre os sujeitos cognoscentes sobre o objeto cognoscível, 

e que possibilita uma apreensão crítica da realidade em sua razão de ser. Em que se resumiria 

o ciclo epistemológico, fundado na problematização e no diálogo? Para Freire, tal ciclo é uma 

compreensão da totalidade do ato de conhecimento, no qual não se dicotomiza “[...] a fase de 



aquisição do conhecimento existente da fase da descoberta, da criação do novo conhecimento. 

[…] Em ambas estas fases […] se impõe uma postura crítica, curiosa, aos sujeitos 

cognoscentes, em face do objeto de seu conhecimento”. (2010a, p. 169-170). É com base 

neste conceito que pode-se explicar porque repetidas vezes nas reflexões aqui realizadas o ato 

gnosiológico é entendido como apropriação e construção do conhecimento.  

 Nesse sentido, na educação de cunho libertador e que enseja a autoria colaborativa, a 

fase da apropriação refere-se às ações dialogadas em que educandos e educadores, 

problematizando o mundo e a si mesmos na relação com o primeiro, necessitam ressignificar 

os conhecimentos historicamente organizados e sistematizados nas ciências e na filosofia, 

como elemento fundamental para iniciarem o seu processo de compreensão crítica da 

realidade em dialética organizativa parte-todo. Isto é, passam ambos os sujeitos da ação 

educativa, levando sempre em conta seus papeis singulares neste processo, a inserirem-se no 

esforço criativo e rigoroso de adentramento nas redes conceituais que expressam os 

conhecimentos construídos pelos grandes nomes do pensamento humano, nas mais diversas 

áreas do saber que fazem parte do currículo escolar. Porém, não sendo o conhecimento 

científico-filosófico na concepção de Freire algo estático, a ser “venerado” em suas 

construções de maior sistematização e objetividade conquistadas pela humanidade, o ciclo 

gnosiológico nos processos educativos somente torna-se completo quando a fase de aquisição 

é um momento essencial e necessário para o estabelecimento da possibilidade de criação de 

um novo conhecimento.  

 É importante frisar que no âmbito da educação formal, mais especificamente no 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, poder-se-ia perguntar se é possível afirmar que o ciclo 

gnosiológico ocorre em sua completude, ou seja, também enquanto construção ou produção 

de novos conhecimentos. Tal questão é pertinente visto que na segunda fase de tal ciclo é 

onde, segundo Freire (2010, p. 170), a consciência exerce sua mais elevada função enquanto 

pensamento-linguagem: a atividade heurística de descoberta e produção de redes conceituais, 

que delimitam-se enquanto conhecimento inédito de algum ação-objeto ou fenômeno da 

realidade. Assim, seria pedagogicamente coerente requisitar a alunos em tal nível de 

escolaridade uma completa efetivação do ciclo gnosiológico? Nesse caso, julga-se ser 

possível afirmar que Freire compreende a palavra “produção” ou “criação” de um 

“conhecimento novo” não somente no significado de uma contribuição de alto nível, no que 

se refere à sua originalidade e sistematização científico-filosófica, o que tornar-se-á possível 

aos educandos ao passo em que, cada vez mais, desenvolvam a sua capacidade crítica de 

apreensão da realidade, e isto, de fato, não é algo que se conquista em poucos anos de estudo.  



 Ciente disso, porém, Freire acredita que em tal nível de escolaridade os ciclos 

gnosiológicos derivados de um método dialógico-problematizador podem ensejar processos 

de apropriação e recriação do conhecimento, ou seja, onde não tão somente busca-se 

compreender as contribuições culturais já criadas mas, também, e sempre que possível, 

submetê-las a um confrontamento com a realidade sociocultural em que educandos e 

educadores existenciam-se enquanto sujeitos cognoscentes. Nesse contexto, no processo de 

submeter os conhecimentos científico-filosóficos ao crivo da realidade circundante, os 

mesmos não correm o risco de serem tomados como verdades absolutas e universais, mas sim 

concepções historicamente produzidas, as quais podem ser transformadas em suas leis e 

teorias face a um contexto social diferente do qual se originaram.  

 Assim, por exemplo, em um processo de ensino-aprendizagem voltado à Sociologia no 

Ensino Médio, ao se problematizar dialogicamente o que significa sociedade segundo a 

concepção funcionalista de Émile Durkheim, é essencial que os educandos-educadores, com a 

devida intervenção pedagógica do educador-educando, se apropriem do conceito em questão 

conscientes do condicionamento histórico-cultural vivenciado pelo autor. A partir disso, 

passariam então os educandos a perguntarem-se pelas relações que o conceito de sociedade 

em Durkheim possui com a realidade socio-histórica por eles vivenciada, o que torna possível 

encaminhar um processo inicial – poder-se-ia dizer até mesmo incipiente, porém essencial –, 

de inserção crítica e criativa na segunda fase do ciclo gnosiológico. Isto é, os educandos 

estariam iniciando uma aprendizagem fundamental para a criação do novo conhecimento, que 

é a de recriar e ressignificar o conhecimento já produzido no confrontamento com outras 

realidades que não a enfrentada pelo autor, quando da sua relação de homem no e com o 

mundo.  

 A abordagem de Freire do ciclo gnosiológico encontra-se sistematizada nas suas 

reflexões acerca das relações dialéticas entre consciência-realidade, fonte da problematização 

dialógica enquanto método de ensino-apredizagem, tal como na citação abaixo transcrita: 

 

[…] ao constatar-se o caráter ativo, indagador, pesquisador da consciência, como 
consciência reflexiva e não apenas reflexa, que lhe faz possível conhecer, 
automaticamente se constata a faculdade que ela tem, de um lado, de reconhecer ou 
de refazer o conhecimento existente; de outro, de desvelar e de conhecer o ainda não 
conhecido. Se assim não fosse, isto é, se a consciência que pode reconhecer o 
conhecimento existente não fosse capaz de buscar novos conhecimentos, não haveria 
como explicar o próprio conhecimento hoje existente, uma vez que, como processo, 
o conhecimento que hoje existe foi viabilidade e logo depois conhecimento novo, 
com relação ao conhecimento existente ontem e assim sucessivamente (2010a, p. 
117). 

 



 Assim, fora desse processo gnosiológico completo, o conhecimento não seria histórico 

e, portanto, derivado das relações homens-mundo no devir do espaço e do tempo. Não poder-

se-ia, igualmente, explicar de maneira lógica e racional como o "novo" conhecimento advém 

das possibilidades potencialmente presentes no "velho" conhecimento, em sua confrontação 

com os contextos socio-históricos. Logo, o método dialógico e problematizador, fundando-se 

no ciclo gnosiológico, busca inserir educador e educando como artífices dos processos de 

conhecimento, que nada mais expressam do que a conscientização crítica das relações 

passadas e presente dos homens no e com o mundo.  

 Por fim, e coerente com a matriz epistemológica subjacente ao diálogo 

problematizador, tem-se para Freire que o ciclo gnosiológico, ao possibilitar um processo de 

conscientização dos sujeitos em educação, não resulta igualmente completo se tão somente 

permite o desvelamento da realidade. Ao alcançarem uma nova percepção crítica da realidade, 

ou seja, ao inserirem-se cada vez mais na conscientização das suas relações com o mundo, os 

sujeitos somente estarão pensando certo se a sua reflexão for ancorada em um contexto 

concreto e objetivo, bem como, ao mesmo tempo, autenticar-se na transformação desta 

realidade. (Ibidem, p. 171-172).  

 Desta forma, para Freire, se evita o equívoco epistemológico que poderia incidir sobre 

o método dialógico-problematizador, derivado tanto da compreensão mecanicista quanto 

idealista da dialética entre objetividade e intersubjetividade. Isto é, uma educação fatalista 

marcada pela passividade dos educandos e educadores, derivada de uma compreensão de que 

a realidade transforma-se a si mesma, no primeiro caso; e, no segundo, uma educação acrítica 

a qual compreenderia a consciência de ambos os sujeitos do processo educativo como 

“centros de poder” da realidade, ao acreditar na capacidade deste em transformar a realidade 

sem a atividade prática essencial à práxis. (FREIRE, 1977, p. 74-76).  

 Ambas concepções, por serem a-históricas, são incapazes de compreender a educação 

enquanto verdadeiro ato de conhecimento, enquanto processo de organização dialógica de um 

pensamento correto entre educadores e educandos. (Ibidem, p. 53). O ciclo gnosiológico 

efetivado de forma rigorosa e sistemática, bem como a conscientização decorrente destas 

ações, instauram o pensar certo enquanto estabelecimento de uma rede de significados e 

sentidos em comum entre docente e discentes, sendo esta malha sempre ancorada na realidade 

e, assim, fundada na dialética entre ação-reflexão. Nesse sentido, a relação pedagógica que 

visa realmente verificar-se enquanto apropriação e produção do conhecimento deve levar em 

consideração que “[...] o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do 



pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação. 

[…] Daí que não deva ser um pensar no isolamento”. (FREIRE, 2011, p. 89).  

 Isto é, para que a rede conceitual que “captura” o objeto cognoscível possa ser 

construída em comum e, assim estabelecer o pensar certo autêntico, exige-se que o método 

educativo em questão possibilite um existenciar e incorporar o diálogo nas relações de ensino-

aprendizagem. Com base em tal prática é que o educador libertador, fundado na autoria 

colaborativa dos processo de ensino-aprendizagem, possibilita aos seus educandos a produção 

compreensiva do ato de comunicação, ou seja, a construção dialogada da inteligibilidade 

acerca do objeto por meio da fala do docente. 

 Somente nestes termos o método dialógico-problematizador, partindo de sua matriz 

epistêmica calcada no ciclo de ação-reflexão-ação, ou seja, na práxis da assunção crítica das 

relações dialéticas intersubjetividade-objetividade, conseguirá autorizar processos de 

conscientização e de transformação da realidade. (FREIRE, 1977, p. 82-81). Assim, é com 

base em tal concepção do ato de conhecer que vislumbra-se a possibilidade do pensar certo 

estabelecer-se na relação pedagógica, ao passo em que as ações demandadas pelo ciclo 

gnosiológico solicitam cada vez mais do educando e, também, do educador, um 

aprofundamento de seu poder de captação da realidade, de aguçamento de sua criticidade.  

 Processo em que ocorre a transição do que Freire denomina de curiosidade ingênua 

para uma curiosidade epistemológica – aquela que, “[...] metodologicamente 'rigorizando-se' 

na sua aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão”. (1996, p. 31). 

Passagem que, de fato, autoriza ambos os sujeitos do processo educativo a problematizarem 

cada vez mais suas ações na realidade, em um caráter criticamente curioso, para que radical e 

crítica também seja a transformação do mundo. Esta compreensão, por sua importância na 

obra de Freire, é diversas vezes sintetizada no decorrer de seus livros e artigos, sendo abaixo 

transcrita uma destas reflexões: 

 

O diálogo e a problematização não adormecem ninguém. Conscientizam. Na 
dialogicidade, na problematização, educador-educando e educando-educador vão 
ambos desenvolvendo uma postura crítica da qual resulta a percepção de que este 
conjunto de saber se encontra em interação. Saber que reflete o mundo e os homens, 
no mundo e com ele, explicando o mundo, mas sobretudo, tendo de justificar-se na 
sua transformação (1977, p. 55). 

 

 Após o debate até então efetivado, julga-se necessário ainda no contexto deste subitem 

refletir quais seriam os possíveis momentos de âmbito geral do método dialógico-

problematizador, bem como de que forma é possível unir o potencial colaborativo e interativo 



que emana da apropriação educativa das TDRs segundo os preceitos pedagógicos e 

epistemológicos freireanos. 

 No que se refere à primeira questão, julga-se possível, a partir da leitura crítica dos 

quatro primeiros livros da extensa obra de Freire, validar a delimitação efetivada por 

Ghiraldelli Jr. (2001, p. 191-194) acerca dos passos ou momentos gerais que proporcionam a 

constituição prática do método dialógico problematizador. Na ótica de Ghiraldelli Jr., o 

método de ensino-aprendizagem de Paulo Freire poderia ser representado em um conjunto de 

cinco etapa, tais sejam: 1. Vivência; 2. Temas Geradores; 3. Problematização; 4. 

Conscientização; 5. Ação Política. Contudo, apesar de manter os elementos sequenciais acima 

propostos, acredita-se que alguns destes deveriam ser redefinidos em sua acepção 

significativa, com vistas à adequarem-se aos próprios termos usados por Freire no decorrer de 

sua obra, e que expressam a matriz do diálogo problematizador fundada na ação-reflexão-

ação: 1. Relações homem-mundo; 2. Investigação Temática; 3. Problematização. 4. 

Conscientização; 5. Ação político-transformadora. Abaixo, descreve-se brevemente cada uma 

destas etapas, bem como os elementos centrais que constituem a prática do método de ensino-

aprendizagem enquanto ato epistemológico e político: 

 

1. Relações homens-mundo: reafirmando as reflexões anteriormente realizadas acerca da 

gênese da problematização dialógica, ou seja, a que ou a quem se dirige o processo de 

indagação que correlaciona educador-educando e educandos-educadores na busca por melhor 

compreender a realidade, poder-se-ia afirmar que o método proposto por Freire parte das 

relações entre os homens no e com o mundo, as quais expressam o modo de ser próprio dos 

homens. Isto é, a condição antropológica dos homens enquanto "seres de relações", e não de 

contatos, diferentes, assim, dos animais. Tais relações não podem ser compreendidas sem 

levar em conta a dialética entre objetividade-intersubjetividade, em que tanto a realidade-

mundo quanto os homens se condicionam mutuamente, bem como desenvolvem-se 

historicamente no âmbito da permanência-mudança.  

 Assim, principalmente na esfera histórico-cultural, a realidade com que os homens se 

encontram relacionados não é algo dado, mas algo que está sendo pela prática dos seres 

humanos sobre esta. Para Freire, esta realidade em que se situam os homens como seres da 

práxis, ou seja, enquanto sujeitos que transformam e constroem representações simbólicas 

sobre sua ação no e com o mundo, pode ser compreendida ainda pelos termos contexto 

concreto, situação concreta ou, ainda, situações existenciais. 



 Logo, ao iniciar os processos de ensino-aprendizagem pelo método dialógico-

problematizador, o educador deve, em coparticipação com os educandos, adentrar nas 

relações homens-mundo que delimitam a forma como ambos os sujeitos do ato educativo se 

portam acerca da realidade concreta em que vivem. Tais ações demandam do educador um 

considerar atento as formas de conhecer dos educandos, suas percepções da realidade, seus 

conhecimentos prévios acerca deste ou daquele ponto da realidade em que vivem, o contexto 

histórico-cultural em que se desenvolveram como homens, etc. É a partir deste processo, de 

existenciar profundamente as relações homens-mundo presente nas práticas sociais efetivadas 

pelos sujeitos do processo educativo, que torna-se possível delimitar o conteúdo programático 

de ensino-aprendizagem, nos quais estarão contidos os objetos cognoscíveis a serem 

apreendidos. Porém, para a construção deste programa, faz-se necessário na visão de Freire 

delimitar um conjunto de temas geradores, os quais destacam os problemas essenciais 

derivados das relações homens-mundo existenciadas pelos educandos e educadores, e que 

deverão por estes serem debatidos e estudados. 

2. Investigação Temática132: Se o elemento-base de onde parte o método dialógico-

problematizador constitui-se pelas relações homens-mundo, julga-se possível afirmar que o 

primeiro momento estritamente didático-pedagógico da perspectiva metodológica freireana 

seria o da Investigação Temática – neste quadro de análises representado como segundo 

momento ou passo do método. De modo geral, a Investigação Temática é o momento do 

processo educativo em que educadores-educandos e educandos-educadores, de forma 

dialogada e problematizadora, iniciam a delimitação de um conjunto de temas geradores que 

compõem a base do futuro currículo ou conteúdos programáticos de ensino-aprendizagem. 

Para Freire, os temas geradores estão contidos em um universo temático, e derivam das 

relações homens-mundo.  

 Por isso, expressam os modos de pensar e agir na realidade natural e histórica dos 

sujeitos do processo educativo. Nestes termos, são representações de dimensões concretas da 

realidade, e das ideias, fatos, valores e esperanças constituintes das relações homens-mundo. 

Sendo a realidade histórico-social e natural essencialmente composta pelo jogo dialético dos 

contrários, tem-se que a Investigação Temática desvela temas geradores sempre em pares 

contraditórios ou antagônicos. Assim, os temas geradores desnudam a dialética entre 

intersubjetividade-objetividade que condiciona a formação e o desenvolvimento das 

                                                        
132 Para um revisão completa acerca da metodologia da Investigação Temática, tanto para a fase de alfabetização 

como de pós-alfabetização estudadas por Freire, verificar os seguintes livros: Freire (2010b, p. 109-130) e 
Freire (2011, p. 115-166). 



consciências dos sujeitos em um dado contexto histórico-cultural, colocando todo este 

processos como problematização aos educandos e educador.  

 Para que tais temas possam ser “tratados” de forma a inserirem-se dentro de um 

quadro geral de unidades e subunidades de ensino-aprendizagem, faz-se necessário organizar, 

acrescentar e sistematizar logicamente as temáticas inicialmente sincréticas apreendidas com 

os educandos pelo diálogo problematizador, de forma que expressem corretamente as 

interações totalidade-parcialidade que compõe os temas geradores em suas concretude. A 

partir da ótica freireana, poder-se-ia afirmar que tais atividades em um contexto formal de 

ensino, principalmente no que se refere às séries iniciais do Ensino Fundamental, possui como 

principal agente o educador-educando, porém, ressaltando-se sempre a necessidade de diálogo 

com os educandos (para que não afasta-se de suas situações existenciais concretas), bem 

como o apoio de profissionais com conhecimentos pedagógicos, psicológicos, filosóficos, 

sociológicos, etc.  

 As tarefas subsequentes desta etapa envolvem realizar a redução dos temas geradores 

investigados, por meio do qual opera-se uma cisão destes em suas partes constituintes, 

expressando assim os núcleos fundamentais da temática enquanto totalidade. Ainda nesse 

contexto, tem-se a necessidade de relacionar os temas de forma interdisciplinar com os 

diversos saberes científico-filosóficos, necessários à apropriação crítica dos objetos 

cognoscíveis inseridos em tal programa educativo. A partir da delimitação das reduções torna-

se possível realizar a codificação dos temas geradores em suas partes constituintes, tanto nos 

vínculos intra quanto inter-temáticos, utilizando para isso representações das relações 

homens-mundo de onde tais temas derivaram.  

 As codificações serão posteriormente colocadas à problematização dos sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem enquanto objeto cognoscível, e para tanto devem estar 

representadas em algum suporte material de comunicação condizente com a temática a ser 

estudada, como desenhos, pinturas, textos, produtos audiovisuais, hipertexto, etc. A partir 

disso, e igualmente apoiados por materiais didáticos diversos auxiliares à discussão dos temas 

geradores, torna-se possível encaminhar-se para o próximo passo do método de ensino-

aprendizagem freireano, onde procede-se a problematização dialógica dos conteúdos 

programáticos presentes na “estrutura profunda” da codificação. 

3. Problematização: na terceira etapa do método de ensino-aprendizagem criado por Freire, 

tem-se o desenvolvimento do diálogo problematizador acerca dos temas geradores 

codificados, os quais assumem no ato gnosiológico o papel de mediadores dos processos de 



conhecimento entre educador e educandos. Vale ressaltar que a problematização e o diálogo 

não são atividades exclusivas desta etapa, pois desde a Investigação Temática operam ambas 

estas dimensões dialéticas do método postulado por Freire. Na etapa em questão, a 

problematização assume um caráter de dínamo das ações de desvelamento das situações 

concretas que os sujeitos existenciam na realidade, em um ambiente denominado por Freire 

de contexto teórico, ou seja, o espaço-tempo de ensino-aprendizagem intencionalmente criado 

para que ocorra o processo educativo.  

 Para Freire, no contexto teórico os sujeitos co-intencionados ao objeto de 

conhecimento podem tomar distância da situação existencial em que se encontram, por meio 

da sua codificação, o que os habilita a iniciarem a analise de suas ações, fatos e fenômenos da 

realidade de forma crítica. Isto porque, ao se afastarem da cotidianidade onde muitas vezes 

estão ingenuamente imersos, os educandos em diálogo problematizador com o educador 

podem realizar a operação de admiração do objeto de conhecimento.  

 Nesse contexto, admirar significa mirar o objeto de dentro, uma ação que se faz no 

jogo dialético exercido pelo sujeito que, mesmo tomando distância da concretude da 

realidade, realiza um movimento de aproximação, de ir para junto do objeto para analisá-lo 

em suas partes constituintes, tanto internas como externas, para posteriormente reagrupá-las 

na síntese, porém em um nível de consciência da realidade mais crítico, sistematizado e 

rigoroso. Todos estes movimentos para Freire são operações necessárias e integradas que, em 

conjunto, permite as consciências co-intencionadas à realidade pelo diálogo abstrair os 

núcleos fundamentais presentes no tema gerador codificado, para que então, saindo do 

concreto, a ele retornem criticamente conscientes, o que permite desvelar a razão de ser do 

objeto cognoscível estudado. A este processo Freire denomina "descodificação". Assim, o 

aprofundamento do diálogo problematizador acerca da temática vai permitindo aos sujeitos a 

compreensão da estrutura profunda da codificação, ou seja, dos elementos nucleares da 

temática e que, à princípio, não estão dados explicitamente na representação das relações 

homens-mundo.  

 Isso envolve uma aproximação progressiva para com o objeto cognoscível a ser 

criticamente compreendido, processo no qual  os educandos vão expondo as suas formas de 

agir e de pensar na e com a realidade. A efetivação de tais atividades no método freireano, 

além de integrar os temas geradores interna e externamente em um todo coerente de 

problematização – o que evita as visões focalistas da realidade –, permite uma intervenção 

pedagógica de cunho dialógico do educador para com o educando que resulta na 

descodificação enquanto processo de admiração da não admiração ou da admiração anterior 



que o aluno realizava da realidade. Assim, e de acordo com a visão dinâmica e não-

totalizadora do conhecimento em Freire, o ato gnosiológico é visto como um processo onde 

ao buscar conhecer o objeto, possivelmente este não resulta admirado como se fosse a 

primeira vez que o sujeito busca compreendê-lo, sendo que intervém também nesse contexto 

os processos de admiração anteriormente realizados ou não pelos sujeitos.  

 É nesse sentido que as ações de ensino-aprendizagem podem encontrar um profícuo 

momento de superação de erros e equívocos, de busca pela ativação de reflexões melhor 

sistematizadas, criticamente realizadas, sempre ancoradas no contexto concreto de onde 

derivam os temas geradores e seus elementos constituintes. Em resumo, no processo 

problematizador de descodificação da codificação onde se encontra representada a realidade 

concreta, os sujeitos em diálogo operam um conjunto de análises e sínteses dos objetos 

cognoscíveis que, ao serem debatidos e refletidos com o devido aporte das áreas do 

conhecimento científico-filosófico, são apreendidos pela rede de significados e sentidos 

construídas de forma coparticipada, permitindo assim o desenvolvimento da consciência 

crítica dos educandos, quiça dos educadores, acerca da mundo em que existencialmente 

encontram-se. 

4. Conscientização: a conscientização é o momento dentro do método de ensino-

aprendizagem freireano em que os sujeitos, ao problematizarem e dialogarem acerca da 

realidade que os mediatiza, conseguem sair de um nível mais ingênuo de compreensão das 

relações homens-mundo, para outro mais crítico em que compreendem tais relações no âmago 

da dialética entre intersubjetividade-objetividade. Ou seja, é o momento-climax onde o 

desvelamento da realidade histórico-cultural tal como ela está sendo aparece de forma mais 

nítida aos sujeitos, ou seja, enquanto processo constante de transformação e para o qual 

incorre essencialmente a práxis dialógica dos sujeitos. Isso torna-se possível ao passo que, ao 

apropriarem-se dos conceitos científico-filosóficos que explicam os objetos cognoscíveis 

envolvidos nos temas geradores, os sujeitos estabelecem entre si uma rede conceitual em 

comum que dá conta da apreensão crítica dos elementos que compõem e explicam a razão de 

ser da realidade.  

 É nesses termos que Freire pontua enfaticamente: “Para que o diálogo seja o selo do 

ato de um verdadeiro conhecimento é preciso que os sujeitos cognoscentes tentem aprender a 

realidade cientificamente, no sentido de descobrir a razão de ser da mesma – o que a faz ser 

como está sendo”. (2010a, p. 66). Fora disso, tem-se que a primeira premissa da 

conscientização – promover a criticidade dos sujeitos acerca da realidade –, não resulta 

cumprida em seu objetivo. Assim, ao passo em que dialogicamente os sujeitos do processo 



educativo obtêm a possibilidade de admirar o objeto cognoscível de forma mais rigorosa, 

sistemática e objetiva, sua criticidade se desenvolve a ponto de permitir um apreender 

coparticipado da substantividade da realidade, de seu logos. Neste caso, o objeto cognoscível 

inserido no tema gerador, e discutido através da codificação, não é mecanicamente 

memorizado em seu perfil superficial e fragmentado, mas sim ativamente apropriado e 

construído enquanto elemento da concretude da realidade histórico-cultural e natural. 

 Nas relações de ensino-aprendizagem, as quais devem levar em conta os papeis e 

perfis que constituem o “ser educador-educando” e o “ser educando-educador”, um conceito 

central que explicita como a conscientização pode ser alcançada dialogicamente por ambos os 

sujeitos do processo educativo é o de síntese cultural. Obviamente, e conforme já discutido no 

subitem que trata da ressignificação das funções do docente e discente, a conscientização que 

se busca nos processos educativos é majoritariamente a do educando, enquanto ser ainda 

ingênuo frente suas relações homem-mundo.  

 Porém, destaca-se que a conscientização não é tão somente a do educando, mas pode 

ser também a do educador, ao passo em que refaz a sua cognoscibilidade acerca do objeto 

cognoscível instigado pelas situações diversas de problematização na qual insere-se com o 

educando, enquanto alguém que ensina-e-aprende. Assim, a conscientização é um processo 

horizontal, dialógico, justamente porque funda-se em seu momento de clímax no que Freire 

chama de síntese cultural: “[...] uma síntese entre o conhecimento do educador, mais 

sistematizado, e o conhecimento do educando, menos sistematizado – síntese que se faz 

através do diálogo”. (2010a, p. 65). Ou seja, lócus onde torna-se possível o estabelecimento 

do pensar certo entre ambos os sujeitos do processo educativo, visto que o objeto cognoscível 

torna-se inteligível e, portanto, comunicável dentro do marco de apreensão crítica e rigorosa 

de seus elementos constituintes. 

5. Ação político-transformadora: para Freire, a educação não é tão somente um ato de 

conhecimento; é, sobretudo, um ato político, o que significa que não deva fixar-se somente no 

desvelamento crítico da realidade permitido pela conscientização, mas, sobretudo, utilizar-se 

disso em processos de transformação da realidade, o que autoriza aos educandos e educadores 

assumirem-se integralmente enquanto seres da práxis. Nesse contexto, deve-se ressaltar que a 

etapa mesma da conscientização já implica um assumir da dialética entre teoria-prática e 

ação-reflexão, enquanto matriz fomentadora do método dialógico problematizador, visto que, 

se se rompem os vínculos da discussão teórica sobre o objeto cognoscível com a realidade na 



qual este se situa, o ato gnosiológico acaba fenecendo em sua potencialidade de explicação 

das relações homens-mundo.  

 Assim, a educação é um momento do processo de humanização e, enquanto ato de 

conhecimento e ato político, valida-se na união dialética entre teoria e prática na práxis 

transformadora. Em síntese, o saber apreendido na escola, ou n'outros espaços-tempos de 

ensino-aprendizagem, possuem um papel emancipador na luta por “ser mais” dos sujeitos em 

comunhão, visto que o objetivo do processo educativo não é tão somente desvelar a realidade 

para melhor compreendê-la, mas, sobretudo, transformá-la para humanizá-la e, assim, 

estabelecer a libertação dos homens enquanto processo histórico.  

 Na concepção educativa freireana, a educação como prática da liberdade é aquela que, 

instrumentalizando os sujeitos pelo processo dialógico e problematizador do contexto 

concreto em que estão, propicia subsídios para a superação das situações-limites que impedem 

os homens de assumirem-se enquanto sujeitos da história. Por isso mesmo, envolve a 

educação uma dimensão política, a qual também deve ser inerente ao seu método: a superação 

das situações-limites só se torna possível ao passo em que os sujeitos exercem uma ação-

limite, aquela que transforma radicalmente a realidade onde estes “limites impostos aos 

homens” se constituem como força condicionadora da sua objetificação. Portanto, e em 

consonância com a gênese e os fins da Educação Libertadora, tem-se que o método freireano 

parte das relações homens-mundo (prática), para que educador e educandos, compreendendo-

as de forma crítica (teoria), resultem instrumentalizados para a transformação da realidade em 

níveis superiores de conhecimento e conscientização (prática). Constrói-se, assim, a 

possibilidade de emersão do "inédito viável": a emancipação humana. 

  

 À guisa de conclusão, buscar-se-á neste momento delinear alguns pontos de 

imbricação onde o método de ensino-aprendizagem dialógico e problematizador encontra-se 

potencialmente com as características advindas das Tecnologias Digitais de Rede (e, 

consequentemente, da TV Digital), enquanto artefatos comunicacionais que permitem o 

estabelecimento de processo de autoria colaborativa no ciberespaço.  

 Nesse contexto, uma primeira reflexão refere-se às características interativas das 

TDRs, e de como estas autorizam processos comunicativos de caráter dialógico que ajudam 

na criação de novos espaços-tempos educativos, os quais venham a ampliar reticularmente os 

momentos de ensino-aprendizagem passíveis de serem desenvolvidos pelo método postulado 

por Freire. Por exemplo, através da organização das TDRs em uma Aplicação Interativa de 

TV Digital que suporte as diversas ações necessárias ao estabelecimento de processos de 



autoria colaborativa, a presencialidade dos atos gnosiológicos entre educador e educando em 

sala de aula podem ser ressignificados e potencializados pelas possibilidades comunicacionais 

síncronas e assíncronas realizadas através do ciberespaço. Assim, a apropriação de uma TDR 

como o chat em tal Aplicação Interativa de autoria colaborativa, de modo que o mesmo 

agregue não tão somente a linguagem escrita linear, mas também a possibilidade de 

comunicação através de múltiplas linguagens midiáticas (vídeos, músicas, desenhos, etc), 

possibilitaria alargar os momentos síncronos de ensino-aprendizagem nas diversas etapas do 

método dialógico problematizador entre educador e educando.  

 Além disso, ao expandir os espaços-tempos formais e não-formais de ensino-

aprendizagem para além dos limites físicos impostos pela presencialidade, materializando as 

interações educativas em suportes digitais no ciberespaço, abre-se a possibilidade de que não 

tão somente educador e educandos participem dos processos educativos, mas, também, 

demais seres sociais passíveis de serem agregados aos diversos momentos do método 

freireano. Por exemplo, na problematização, enquanto momento de discussão vívida entre os 

sujeitos do processo educativo acerca dos aspectos de um tema gerador, poder-se-ia ter a 

participação virtual síncrona de especialistas das áreas do conhecimento envolvidas na 

unidade temática a que o tema se vincula, os quais estariam localizados em espaços-tempos 

diferenciados dos do educador e educandos. Assim, poderiam contribuir com o diálogo 

horizontal acerca de uma “codificação digital” mediadora do ato gnosiológico e 

comunicativo-interativo (por exemplo, um pequeno hipertexto).  

 Por outro lado, além da questão da sincronidade virtual, as TDRs podem permitir 

ainda aos diversos momentos de ensino-aprendizagem do método dialógico-problematizador a 

possibilidade de interações assíncronas, nas quais novamente poderiam participar os diversos 

sujeitos envolvidos nos processos educativos (educador, educandos, demais seres sociais 

presentes na rede). Tais processos assíncronos são essenciais para que a dimensão de tempo 

“real” e “live” intrínseca as TDRs não seja fomentadora de atos gnosiológicos pautados tão 

somente por uma troca vazia e burocrática de informações entre os envolvidos no ensino-

aprendizagem, ou seja, construções coletivas pouco refletidas e marcadamente ingênuas e 

assistemáticas na admiração do objeto cognoscível.  

 Nestes termos, resultaria prejudicado os momentos síncronos do diálogo 

problematizador, sendo portanto importante para a coparticipação dos sujeitos na apreensão 

do objeto cognoscível momentos de reflexão individual e de internalização dos 

conhecimentos apropriados e construídos coletivamente. (APARICI; ACEDO, 2010, p. 141). 

Logo, poder-se-ia pontuar a importância de TDRs como os wikis para a sistematização dos 



conhecimentos conquistados pelo diálogo problematizador entre os sujeitos, enquanto 

ferramenta que propicia articular uma produção coletiva que expõe a síntese cultural realizada 

entre educador, educandos e demais seres sociais envolvidos nos processos de ensino-

aprendizagem mediatizados no ciberespaço.  

 Ao materializar tais reflexões sobre um objeto cognoscível, na forma de um material 

educacional hipermídia, um wiki permite aos sujeitos do processo educativo um 

aprofundamento crítico e contínuo acerca da temática em discussão, a qual emerge enquanto 

criação colaborativa de educadores-educandos e educandos-educadores localizados em 

espaços e tempos potencialmente distintos. Nesses termos, tal TDR pode configurar-se 

enquanto ambiente virtual propiciador dos debates e ressignificações coletivas da rede 

conceitual de apreensão do objeto cognoscível, atuando como ferramenta de aporte aos 

momentos de conscientização essenciais ao método dialógico problematizador freireano. 

 Ainda dentro da perspectiva da autoria colaborativa como conceito explicativo dos 

processos de ensino-aprendizagem via método dialógico problematizador, tem-se que as 

TDRs possibilitam operar um ruptura com uma falsa pedagogia da pergunta e de “verniz” 

bancário, calcada em atividades de mera coleta e justaposição de informações pelos 

educandos, sejam estas transmitidas pelo educador ou encontradas pelos discentes através de 

sites de busca na Internet. Tem-se aqui uma visão distorcida do que seja a pesquisa, enquanto 

momento essencial do diálogo problematizador efetivado pelos educandos e educadores, bem 

como encontra-se aqui situada uma visão reducionista das possibilidades educacionais 

existentes no ciberespaço, enquanto topologia virtual de comunicação interativa em que 

residem as TDRs. Obviamente, a busca de informações localizadas no ciberespaço configura-

se como importante recurso didático a ser critica e criativamente apropriado pelos sujeitos 

envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem, visto que possibilita à docente e discentes 

um contato com registros atuais de pesquisas científicas e filosóficas, as quais podem ser 

referenciadas durante o ato de conhecimento por meio de diferentes linguagens.  

 Porém, deve-se aqui recordar a noção de ciclo gnosiológico presente no método 

problematizador de Freire, visto que a apreensão do objeto cognoscível deve ser ancorada 

tanto na apropriação do conhecimento historicamente sistematizado na cultura humana, bem 

como na sua recriação frente a novos contextos concretos e problemas que deste decorrem. 

Logo, além da coleta de informações acuradas e pertinentes aos debates de um dado tema 

gerador, também realizável através da pesquisa no ciberespaço, é extremamente essencial que 

os educandos, por meio do diálogo com o educador, entre si e com demais sujeitos presentes 

na rede de ensino-aprendizagem, operem ações diversas de interpretação, relacionamento e 



comparação dos registros científico-filosóficos obtidos no momento de coleta, realizando 

assim os processos de análise e síntese que os permitem admirar metodicamente e 

sistematicamente o objeto cognoscível. Nesse sentido, propiciar ambientes onde a 

materialidade da ação comunicativa autorize o diálogo problematizador de um tema gerador 

proposto, coloca-se como elemento prioritário do método freireano, residindo aqui um 

potencial significativo das TDRs para tal contexto educativo.  

 Por possuírem como característica comunicacional nuclear a interatividade, as TDRs 

permitem a abertura de diversas possibilidades para a autoria colaborativa de conhecimentos 

através do ciberespaço, ambientes onde os sujeitos envolvidos com as ações educativas 

podem refletir mutuamente acerca de uma dada temática de pesquisa, debatendo suas opiniões 

e buscando consensos sobre esta, o que torna possível, enfim, a construção coletiva de um 

conhecimento de caráter rigoroso e sistemático acerca do objeto cognoscível. Em tais 

processos, não somente o educador é o “escritor” das análises e sínteses necessárias a 

apropriação dinâmica de tal objeto, de maneira que atue como sujeito exclusivo do ato 

gnosiológico. Como o que está em jogo nas TDRs é a lógica das redes e a comunicação 

interativa, faz-se premente a participação ativa e colaborativa também dos educandos nas 

operações de coleta, classificação, interpretação, comparação, relacionamento e síntese, as 

quais permitem a transformação das informações em conhecimento.  

 Assim, torna-se possível através das TDRs oferecer à educandos e educadores suportes 

telemáticos capazes de abrigar novas possibilidades de efetivação das ações necessárias para a 

ascensão à níveis cada vez mais críticos de conscientização acerca da realidade. Isto porque, 

ao fundarem-se em um modelo de comunicação horizontal, o qual “[...] pressupõe relações 

dialógicas onde professores e alunos são emissores e receptores das mensagens [...]” 

(APARICI; ACEDO, 2010, p. 144), as TDRs requerem dos sujeitos do processo educativo a 

sua assunção e reconhecimento mútuo enquanto seres da práxis, da ação e da reflexão. Nesse 

contexto, torna-se impraticável um mero assistir, o protagonismo no método dialógico 

problematizador aportado nas TDRs é um elemento fundamental para qualquer tentativa de 

compreensão crítica dos objetos cognoscíveis. 

 É interessante ainda pontuar como a própria linguagem hipermídia, por ser baseada na 

lógica das redes e nos princípios do hipertexto, contém em sua gênese a dinâmica de uma 

pedagogia da pergunta, da pesquisa e da exploração curiosa do conhecimento enquanto 

fomentadores do ato gnosiológico. Os fundamentos da linguagem hipermídia podem ser 

sintetizados em dois elementos, tais sejam: a) no que se refere à sua organização, enquanto 

uma malha hipertextual de acesso não-linear aos seus nós componentes; b) já no que tange as 



ações passíveis de serem efetivadas em tal malha, tem-se que o conceito nuclear é, 

novamente, o da interatividade: escrita e leitura amalgamados enquanto ações realizáveis por 

uma mesma pessoa, portanto, sujeito ativo do processo de revisitar, modificar e criar nós e 

hiperlinks.  

 Assim, se o ato gnosiológico é compreendido como uma construção coparticipada 

pelos educandos e educadores de uma rede (hipertextual) de significados e sentidos, a qual 

estabelece um síntese cultural entre ambos acerca do objeto cognoscível, bem como se a 

exploração ativa e participativa é verificada como dimensão essencial da escrita-leitura não-

linear de malhas hipertextuais, em que todos os sujeitos-autores são envolvidos nos processos 

de criação, tem-se que uma pedagogia da pergunta, da pesquisa e da busca criativa e curiosa 

pelo conhecimento é inerentemente potencializada pela apropriação das TDRs. Estas, 

enquanto ambientes hipermidiais de comunicação interativa e de autoria colaborativa, 

convidam o educador e os educandos desde o início dos processos de ensino-aprendizagem a 

situarem-se como sujeitos protagonistas das ações de apropriação e recriação do 

conhecimento, o qual, como bem pontua Freire, não se faz na transmissão unidirecional de 

informações, mas sim na significação dos significados materializada na ação comunicativa-

dialógica. Ao discutir o que é o hipertexto, Lévy conclui com tais palavras em que termos a 

apropriação da lógica subjacente ao hipertexto encontra em uma pedagogia da pergunta, do 

diálogo e da pesquisa um lócus de imbricação TDRs-educação: 

 

O hipertexto ou a multimídia interativa adéquam-se particularmente aos usos 
educativos. É bem conhecido o papel fundamental do envolvimento pessoal do 
aluno no processo de aprendizagem. Quanto mais ativamente uma pessoa participar 
da aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprende. 
Ora, a multimídia interativa, graças à sua dimensão reticular ou não linear, favorece 
uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material a ser assimilado. É, 
portanto, um instrumento bem adaptado a uma pedagogia ativa (1993, p. 40). 

 

 Em síntese, julga-se factível afirmar que educar por meio do método dialógico 

problematizador envolve a criação de diversas estratégias educativas ancoradas na autoria 

colaborativa de conhecimentos, sendo que através das TDRs torna-se possível prover uma 

ampla gama de possibilidades de potencialização das ações de ensino-aprendizagem 

necessárias ao ato gnosiológico, as quais em um primeiro são desenvolvidas em processos 

educativos presenciais e, agora, passam a ser mediatizadas no ciberespaço. Nesses termos, a 

apropriação educativa das características comunicacionais interativas das TDRs, sejam estas 

acessadas em separado ou, ainda, agrupadas de modo a compor Ambientes Virtuais de 



Aprendizagem (AVAs), podem suportam os diversos momentos e ações necessárias ao 

método dialógico-problematizador.  

 Nesse contexto, pode-se destacar a necessidade de reconhecimento mútuo de todos os 

sujeitos envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem, enquanto seres ativos e 

protagonistas que operam no interior de um espaço-tempo virtual compartilhado. As diversas 

comunidades virtuais passíveis de serem criadas por meio de TDRs conjugadas, como por 

exemplo um fórum de discussão, chat e wiki, autorizam através da comunicação interativa que 

educandos, educador e demais seres sociais envolvidos na rede de ensino-aprendizagem 

construam conhecimentos a partir de suas intenções em comum de pesquisa acerca de um 

tema gerador. No caso proposto, o diálogo problematizador no processo educativo parte do 

reconhecimento mútuo de que todos os membros da comunidade virtual podem e são 

encorajados a tornarem-se “escritores-leitores” dos diversos processos necessários ao ato 

gnosiológico; ou seja, devem tornarem-se sujeitos da ação-reflexão necessária à apropriação e 

recriação do conhecimento. 

 Um outro exemplo de ação integrante do método dialógico-problematizador, e que 

pode ser potencializada por estratégias de aplicação das TDRs em contextos de autoria 

colaborativa de conhecimentos, refere-se aos diversos momentos de negociação para a 

construção de consensos acerca do processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, os 

momentos de diálogo e problematização envolvidos no método educativo freireano, presentes 

desde a delimitação dos temas geradores à síntese cultural que expressa a possibilidade de 

apreensão crítica e coparticipada do objeto cognoscível, colocam como necessidade a 

negociação e a construção do consenso tanto nas questões organizativas dos momentos de 

ensinar-aprender quanto nas discussões teóricas acerca da realidade a qual se deseja conhecer 

mais. Fora de tais processos de negociação, materializa-se no método de ensino-aprendizagem 

suportado por TDRs não o diálogo, mas sim o monólogo da Educação Bancária, onde os 

educandos convertem-se em meros receptores dos entendimentos conceituais e diretrizes 

verticalmente impostas pelo educador.  

 Assim, a negociação em tais processos leva em consideração que o pensar tanto do 

educando quanto do educador, enquanto faculdade social e intersubjetiva, verifica a sua 

validade sobre a realidade na relação comunicativa com o outro, de onde produz-se a 

inteligibilidade do objeto. Para a construção de tal inteligibilidade, a negociação acerca da 

rede de significados e sentidos que apreende o objeto necessita invariavelmente da ação dos 

sujeitos de argumentação, ou seja, de exposição de interpretações e afirmações com 



pretensões de validade, as quais serão então problematizadas pelo educador e pelos pares do 

educando.  

 Com isso, criam-se as oportunidades para que ocorram os processos de aproximação 

dinâmica dos sujeitos ao objeto cognoscível, de maneira que a apreensão dialógica deste em 

níveis críticos envolva uma reformulação constante dos argumentos que expõem as 

compreensões conceituais dos educandos. A negociação, nesse contexto, é o processo 

constante de ajustamento da rede de significados e sentidos que potencialmente apreende o 

objeto cognoscível, em que os conceitos vão sendo apropriados em sua inteligibilidade pelos 

sujeitos em educação, ao passo em que debatem, argumentam e problematizam a realidade de 

forma dialogada. 

 Em tais processos educativos, as diversas negociações necessárias à rede de ensino-

aprendizagem estabelecida podem ser mediatizadas por TDRs, tais como os ambientes de 

escrita-leitura coletiva, onde educandos e educadores podem, também, acordar as regras 

compartilhadas que regem os diversos momentos do método dialógico-problematizador. As 

diversas discussões entre educandos e educadores na busca por um consenso conceitual sobre 

um objeto cognoscível, processo que não deve mitigar a divergência de percepções sobre a 

realidade estudada, mas sim estimular o confrontamento das opiniões para que estas tornem-

se cada vez mais críticas, podem ser suportadas por TDRs como fóruns de discussão, os quais 

permitem materializar os debates e admirações coletiva acerca do objeto que pretende-se 

conhecer. Por fim, as sínteses culturais construídas pelo grupo em coparticipação poderiam 

ser expressadas de forma hipermidial, como por exemplo na utilização de um ambiente de 

autoria colaborativa para criação de um site, o qual permitiria ocupar o potencial das malhas 

hipertextuais povoadas de elementos midiáticos diversos, visando expressar de maneira 

multissensorial e interativa a rede de significados e sentidos construída pelos sujeitos de 

forma coparticipada durante os processos de ensino-aprendizagem. 

 Vale ressaltar ainda, como última reflexão deste subitem, que a imbricação entre 

TDRs e o método dialógico-problematizador pode ser compreendida por meio do conceito de 

“Arquiteturas Pedagógicas”, tal como proposto por Carvalho, Nevado e Menezes (2007, p. 

35-52). Nesse contexto, faz-se necessário inicialmente definir o conceito de Arquiteturas 

Pedagógicas, as quais podem ser compreendidas enquanto “[...] estruturas de aprendizagem 

realizadas a partir da confluência de diferentes componentes: abordagem pedagógica, 

software educacional, internet, inteligência artificial, Educação a Distância, concepção de 

tempo e espaço”. (Ibidem, p. 39, grifo do autor). Logo, o que está em jogo através deste 

conceito é a tentativa de união dos componentes fundamentais aos processos de ensino-



aprendizagem apoiado por tecnologias derivadas da Informática, tais sejam: a) uma 

concepção pedagógica acerca das diretrizes nucleares do ato educativo; b) a sistematização 

destas diretrizes na forma de uma abordagem metodológica; c) e, por fim, a delimitação das 

diversas TDRs passíveis de serem apropriadas em tal contexto educativo.  

 Os pressupostos teórico-práticos que regem os diversos aspectos dos processos de 

ensino-aprendizagem nas Arquiteturas Pedagógicas são sintetizados no que as autoras 

denominam de “Pedagogia da Incerteza”, a qual encontraria sua fundamentação na união das 

proposições pedagógicas de Paulo Freire (“uma pedagogia da pergunta”) com a epistemologia 

genética de Jean Piaget (“as ideias construtivistas acerca do ato de conhecimento”). (Ibidem, 

p. 38-39). Assim, a Pedagogia da Incerteza destacada pelos autores assentar-se-ia em uma 

compreensão do conhecimento científico tal como proposta pelas reflexões contemporâneas 

da Filosofia da Ciência, desveladas a partir dos debates efetivados no século XX por teóricos 

como Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos e Paul Feyerabend. Na perspectiva 

epistemológica ancorada em tais teóricos, tem-se como ponto comum a assunção de que um 

conhecimento científico absoluto e universalmente válido acerca de um objeto cognoscível é 

completamente impossível, visto que a ciência configura-se como um estado provisório e de 

tentativa de aproximação ad infinitum com a razão de ser da realidade. Tem-se então uma 

concepção de ciência enquanto forma de conhecimento que constrói 

 

[…] modelos explicativos para a realidade e não uma representação da própria 
realidade. […] o cientista não espera que seu trabalho apresente a realidade em si 
mesma, mas ofereça estruturas e modelos de funcionamento da realidade, 
explicando os fenômenos observados. Não espera, portanto, apresentar uma verdade 
absoluta e sim uma verdade aproximada que pode ser corrigida, modificada, 
abandonada por outra mais adequada aos fenômenos (CHAUÍ, 2003, p. 221). 

 

 Assim, como bem pontuam Carvalho, Nevado e Menezes, nas Arquiteturas 

Pedagógicas o ato gnosiológico parte da apropriação e recriação de um conhecimento 

científico que “[...] não está assentado nas certezas, como propõe a ciência mecanicista, mas 

[que] nasce do movimento, da dúvida, da incerteza, da necessidade da busca de novas 

alternativas, do debate, da troca”. (2007, p. 38). Logo, os métodos educativo pautados na 

problematização constante do objeto cognoscível entre educandos e educadores, a partir de 

um diálogo que os aproxima das teorias científicas que explicam “provisoriamente” a 

realidade, podem ser compreendidos como meio efetivo de ensino-aprendizagem baseado na 

Pedagogia da Incerteza, e por isso justifica-se a inclusão da referência a Paulo Freire na 

composição dos pressupostos nucleares desta compreensão pedagógica. A partir disso, 



Carvalho, Nevado e Menezes pontuam a possibilidade de imbricação de tal concepção 

pedagógica com os potenciais desvelados da apropriação educativa dos recursos telemáticos 

derivados das TDRs. (Ibidem, p. 39-41).  

 Nesse contexto, as autoras provém alguns exemplos de Arquiteturas Pedagógicas, das 

quais são destacadas as que seguem: a)  “Arquitetura de projetos de aprendizagem”, 

pioneiramente sistematizada por Léa da Cruz Fagundes133 a partir do Método de Projetos de 

William H. Killpatrick e de John Dewey, e passível de ser suportada por TDRs que permitam 

a criação coletiva de sites, blogs, bem como de ambientes de autoria colaborativa 

direcionados à efetivação de projetos; b) Arquitetura de estudo de caso ou resolução de 

problemas, apoiada em ambientes telemáticos de autoria, resolução e recuperação de casos 

estudados por educandos e educadores, onde podem operar diversas TDRs de suporte aos 

debates, problematizações e diálogos; c) Arquitetura de ação simulada,  por meio da qual 

discentes e docentes apreendem um determinado fenômeno da realidade, tendo como base 

uma experiência empírica virtualmente construída através de um ambiente de autoria que 

possibilita a criação coletiva das simulações, bem como a discussão de seus resultados e 

criação colaborativa de conhecimentos sobre estes a partir de TDRs. (Ibidem, p. 41-50) 

 No contexto de estudos acerca da apropriação educativa da TV Digital, foco de análise 

do presente trabalho, julga-se possível delimitar uma Arquitetura Pedagógica  somente a partir 

dos referenciais da Educação Libertadora postulada por Freire, e da sua conjunção com TDRs 

específicas. Nesses termos, ter-se-ia enquanto “infraestrutura nuclear” dos processos de 

ensino-aprendizagem as concepções antropológicas, epistemológicas e política que permeiam 

o diálogo freireano e a autoria colaborativa, enquanto conceitos explicativos dos atos de 

conhecimento e de transformação da realidade necessários à relação pedagógica entre 

educandos e educadores. Já no que se refere à sistematização de tal infraestrutura na forma de 

diretrizes metodológicas, pode-se citar o diálogo problematizador enquanto didática derivada 

da Educação Libertadora. Por fim, e completando a Arquitetura Pedagógica proposta, ter-se-ia 

como possível suporte telemático do método dialógico problematizador a apropriação de uma 

Aplicação Interativa voltada para a TV Digital, que permita aos sujeitos dos processos de 

ensino-aprendizagem a autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia.  

 Nesse caso, o exemplo de suporte telemático passível de ser pontuado no contexto de 

uma “Arquitetura pedagógica do diálogo problematizador” seria a Aplicação Interativa Guri 

“potencial”, tal como descrita no subitem 3.2 (Parte II, capítulo 3) do presente trabalho. Em 

                                                        
133 Maiores informações sobre os Projetos de Aprendizagem, e a sua utilização em conjunto com recursos 

tecnológicos derivados da Informática, podem ser acessados em Fagundes, Sato e Maçada (1999). 



síntese, as TDRs executadas por meio da TV Digital poderiam ser inseridas em processos de 

ensino-aprendizagem coerentes e organizados, apoiados nas tecnologias que autorizam, no 

âmbito do ciberespaço, a comunicação interativa, a discussão de concepções sobre um objeto 

cognoscível, o debate crítico, o diálogo que problematiza. Enfim, processos de apropriação e 

(re)construção de conhecimentos sobre a realidade que, necessariamente, a ela deve retornar 

na forma de uma ação transformadora dos sujeitos pela práxis. 
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