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RESUMO

Este artigo reflete sobre o processo de comunicação desenvolvido na sociedade do conhecimento,
considerando as diferentes mediações que a palavra assume. A partir de autores como Ramal (2003),
Bakhtin (2004), Vygotsky (1993), Silva (2002) e Freire (1987), ressalta a cultura da comunicação que se
estabelece no ambiente comunicacional da internet. Este ambiente aberto à interação e a sociabilidade,
utiliza e manipula a palavra em diferentes formatos e linguagens, possibilitando novas formas de
construção do saber e aprender. Procura compreender, até que ponto o espaço virtual pode ser descrito
como um lócus onde a palavra como código aberto, elaborada pelo sujeito no diálogo com outros sujeitos
amplia a sua consciência a respeito da linguagem como mediadora das relações sociais no ambiente
digital.

Palavras-chave: palavra, comunicação, internet.

This article reflects about the process of comunnication developed at the society of knowledge, considering
the diferent mediations that the word became when spoken. Through autors like Ramal (2003), Bakhtin
(2004), Vygotsky (1993), Silva (2002) e Freire (1987), that talks about the culture of communication that
stablish it self at the virtual inviroment of internet. This enviroment is open for interacion, socciable skills
with words in different shapes and languages, helping to elaborate new ways of knowing and learning.
Looking for understanding of in which point the virtual space can be described as a place where the word
is exposed as an open code, elaborated by the person Who dialogues with others and opens the
conscience about the language as a mediator of the social relations.

Keywords: word, communication, internet.

A sociedade atual é caracterizada como midiática da informação do conhecimento caracterização plural,
convergente com o contexto sócio histórico no qual estamos vivendo marcada pela flexibilização nos
processos de informação, comunicação e interação. Este contexto experimenta novas formas de linguagem
para além da linearidade da leitura e escrita, da mensagem fechada, do emissor que se coloca numa
posição hierárquica e que não permite o diálogo com o receptor.
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Constitui-se também nesse contexto, uma outra cultura, a da expressão do pensamento, da publicação
das experiências, dos saberes, publicizados em meios dinâmicos, híbridos, convidativos à troca, à
participação, à criatividade, à atualização através da convergência de linguagens sonora, icônica, escrita,
fílmica e hipertextual, disponibilizada pelas tecnologias digitais, especialmente, a internet.

A internet entendida como um ambiente comunicacional aberto à interação, a sociabilidade através da
manipulação da palavra em diferentes formatos e linguagens, suscitando a elaboração de novas formas de
saber e aprender, mediadas por novos suportes tecnológicos de comunicação, ou novas tecnologias
intelectuais. Como afirma Ramal (2003, p. 250, 251), nestas novas tecnologias e contextos
comunicacionais,

A oralidade pode acontecer por escrito, como por exemplo, num chat (conversa
via internet); a escrita cada vez parece mais oral, como nos e-mails que já
abandonam o estilo das cartas e parecem diálogos registrados, ou como quando
num chat alguém escreve: “Que bom ouvir você”, quando na verdade estava
lendo as suas palavras. O que temos não é nem oral, nem escrito, assim como
não é impresso nem gravado: é algo novo, produzido numa outra materialidade
– digital, fluida, plástica, indefinida.

O clique no mouse e a abertura de links potencializa processos de comunicação que virtualiza a palavra,
no sentido de deixá-la em estado de prontidão à manipulação e à atualização, abertura para novas
enunciações e ampliação de sentidos. O ambiente virtual com seu design hipertextual configura um
modelo comunicacional interativo e dialógico, onde diferentes vozes podem se encontrar, comunicar
pontos de vista, sentimentos, se posicionar para o diálogo.

Ambiente propício à interação social e, conseqüentemente, ao desenvolvimento da linguagem e do
pensamento como propunha Vygotsky, na sua teoria sociointeracionista e também para o dialogismo e
polifonia de saberes conforme Freire (1987) e Bakhtin (2004). Para esses autores, a tríade das categorias
interação, dialogismo e polifonia são constitutivas da palavra, signo semiótico que registra e flagra as
expressões do homem ante a vida.

Investir nessas categorias significa um exercício para o desenvolvimento da linguagem, no sentido de
ampliar as suas formas e incitar o desenvolvimento de habilidades para a sua expressão. Exercício que
pode resultar no aprofundamento dos significados e sentidos das palavras do sujeito com relação à
realidade na qual participa.

Para Bakhtin (2004), esse aprendizado estimula uma elaboração mental mais complexa e rica em relação
a expressão social, visto que é o exercício da expressão da palavra que “organiza a atividade mental, que
a modela e determina sua orientação” (p. 112). Assim, a linguagem apresentada por enunciações divulga
as condições do contexto da comunicação e das ideologias predominantes.

Ao interagi com a linguagem em situações diversas, o sujeito encontra o caminho para a descoberta das
suas possibilidades e manifestações de expressão nas relações sociais. Dinâmica que leva-o a ampliar as
elaborações cognitivas acerca das mesmas, de suas representações, ideologias, estabelecendo uma
comunicação mais rica e consciente com o mundo. Desta forma, o sujeito enriquece a si mesmo e amplia a
sua consciência a respeito da linguagem como mediadora das relações.

Encontrar novas formas de interação e de comunicação é um exercício constante e cotidiano que
possibilita ao sujeito encontrar novas formas de colocar, organizar e expressar o pensamento e,
conseqüentemente, enriquecer suas referências cognitivas e culturais.
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Perspectiva que pode ser alcançada com a internet, ambiência que acomoda diferentes situações de
interação e comunicação, desde o debate espontâneo de idéias, de experiências, de apresentação
calorosa, onde a palavra escrita toma o tom da fala, do sentimento e do pensamento, em tempo real,
síncrono, como nos chats, nos menssagers a debates mais elaborados e densos, onde a palavra passa pelo
crivo da formatação gramatical e textual, pela escolha das palavras para melhor representar o
pensamento e o conhecimento, como nos fóruns e listas de discussão, configurados num tempo remoto,
assíncrono, passando também pelos ambientes que possibilitam a comunicação nos dois tempos: síncrono
e assíncrono como os blogs, “em que agregam em seu formato hipertextual uma infinidade de linguagens
e formas de expressão” (Santos, 2003, p. 226).

As especificidades dos ambientes da internet, de comunicação síncrona e assíncrona proporcionam o
aprendizado sobre a expressão da palavra, seja ela falada, escrita, verbal ou não verbal e também, a troca
de sentidos, onde “cada sujeito na sua diferença pode expressar e produzir saberes, desenvolver suas
competências comunicativas, contribuindo para e construindo a comunicação e o conhecimento
coletivamente” (Santos 2003, p. 227).

Processo de concepção sociointeracionista, de ação conjunta entre os sujeitos ativos na teia interativa, que
tecem pensamentos e linguagens, mediados pela argumentação teórico-prática, dos mesmos a partir da
diversidade sociocultural vivenciada e pelas especificidades sociotécnicas dos espaços virtuais.

O desenvolvimento de pensamentos e linguagens são processos interdependentes, alterados conforme a
prática e o desenvolvimento de um e de outro. Embora, os pressupostos teóricos da análise Vigotskiana
sobre estes processos cognitivos indiquem que as raízes primárias de ambos são diferentes, se constatou
que não podem ser considerados independentes, são interdependentes, relações estabelecidas no
desenvolvimento, num processo dinâmico.

Segundo Vygotsky (1993, p. 44), “o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem”,
assim, o exercício da linguagem é determinante para a formação do sujeito social. Formação que deve
conduzir a um processo de conscientização acerca das ideologias presentes nas linguagens e nas suas
formas de apresentação da realidade pela enunciação da palavra. Para Lukianchuki (2004, p. 1), “ao
aprender a falar, o ser humano também aprende a pensar, na medida em que cada palavra é a revelação
das experiências e valores de sua cultura”.

Nesse contexto, cabe ressaltar quão importante é a interação do sujeito com as diferentes linguagens para
a compreensão de suas representações para a formação e expressão de sentidos e significados. A
linguagem nesse movimento é protagonista de uma formação para a cidadania. Sendo assim, fomentar a
interação dos sujeitos com diferentes meios de informação e comunicação é via para a humanização, no
sentido de exercitar e compartilhar a palavra sob diferentes aportes e linguagens favorecendo o
desenvolvimento da percepção crítica sobre a linguagem dos ambientes digitais e sua influência na vida
social.

Neste contexto, as tecnologias de informação e comunicação nos colocam um grande desafio. Construir
uma educação humanizadora, num contexto social influenciado por tecnologias fundadas na rapidez dos
processos transmitidos via satélite, na memória fluida e ampla, na convergência de linguagens e nas
possibilidades de interação. Formato híbrido de comunicação que favoreceu a mudança da concepção de
tempo e espaço.

Um tempo que não se situa mais na linearidade dos fatos, dos acontecimentos, um após o outro, mas sim,
na simultaneidade dos acontecimentos em tempo real, significa que algo que esteja acontecendo a
quilômetros de distância, noutra geografia pode ser simultaneamente acompanhado por todos, na
televisão, no rádio, na internet em tempo real, no momento do acontecimento.

Um espaço desterritorializado, que adentra no acontecimento para conhecer com detalhes os aspectos
físicos ou culturais pela visualização e manipulação de imagens, vídeo, textos, tirar dúvidas por e-mail.
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Permite, assim, o adentramento noutros espaços e realidades sem precisar materializar o deslocamento.

Para Ramal (2003, p. 250), a mudança da concepção do espaço,

é um fenômeno de desterritorialização, no sentido de que navegamos por
diferentes lugares – sites, canais de TV local e a cabo, ondas de telefones
celulares...− que já não pertencem aos territórios anteriormente estabelecidos;
não são pedaços de nenhuma cidade, ou país, mas são campos virtuais [grifos
da autora], cujas fronteiras se confundem, se misturam e se complementam.

A nova concepção de comunicação, de linguagem advinda dos ambientes digitais ultrapassa a sincronia da
mensagem fechada, compilada numa seqüência de códigos, prescrevendo a decodificação conforme a
indicação e linearidade do paradigma clássico da informação e comunicação – emissor &9658; mensagem
&9658; receptor.

Para Silva (2002, p. 92), a tríade da informação e comunicação na sociedade vigente, também chamada
de cibercultura tem uma outra configuração:

• O emissor não emite mais no sentido que se entende habitualmente, uma mensagem fechada.
Oferece um leque de elementos e possibilidades à manipulação do receptor.

• A mensagem não é mais "emitida", não é mais um mundo fechado, paralisado, imutável, intocável,
sagrado. É um mundo aberto, modificável na medida em que responde às solicitações daquele que
a consulta.

• O receptor não está mais em posição de recepção clássica. É convidado à livre criação, e a
mensagem ganha sentido sob sua intervenção.

Proposição inerente aos postulados teóricos de Bakhtin sobre a palavra como código aberto, formatada e
enunciada pelo sujeito no diálogo com outros sujeitos e com a história, num universo de acontecimentos
inerentes aos contextos sociais vividos pelos mesmos e mediados por tecnologias.

Na perspectiva Bakhtiniana, a palavra é uma ação determinada e contextualizada pelo sujeito
sociocultural, sob a interlocução de diferentes vozes: conscientes, imaturas, sofridas, humanas, distantes,
presentes,... que clamam e reclamam, induz e conduz, conscientiza e aliena, esclarece e obscurece, ...ou
que simplesmente tece, a vida como lhes parece. São todas, vozes interlocutoras da subjetividade
individual e social.

Dito de outra forma, a palavra, embora seja elaborada a partir do fundo perceptivo[iii] do sujeito, autor da
palavra, a mesma reflete e retrata outras palavras, outras vozes, outros sujeitos; o individual é formatado
no social, portanto, sem a palavra do outro não seria possível elaborar e anunciar uma palavra expressiva,
contextualizada representando uma percepção, uma reflexão.

Como se vê, para Bakhtin, a palavra não é silenciosa, nem individual, embora o sujeito a expresse a partir
de um processo de compreensão e interiorização. A sua expressão emana de um conjunto de vozes, de
sons, de gritos, de enunciações personalizadas conforme o conjunto de elementos cognitivos e sociais
contextualizados no/pelo autor.

Quando a palavra é anunciada pelo eu, o emissor, o outro, o receptor se vê nela, reflete seus valores,
crenças, visões e percepções. Reconhecimento que se apresenta muitas vezes, como um convite à imersão
na mensagem, a manipulação, a complementação, a troca, ao diálogo (Silva, 2002), possibilidade de
atribuição de novos sentidos porque ao ser revisada, opinada, refletida, observada e analisada por outros
sujeitos com fatores sociocognitivos diferentes alargam o referencial de conhecimento.

Esta perspectiva se aplica a palavra expressa na internet através de suas interfaces interativas, como
chat, blog, lista de discussão, fórum, e-mail, e outros que permitem que a mesma seja dita e redita, no
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sentido de permitir um movimento bidirecional e dialógico entre autores e interlocutores.

Outras considerações nos auxiliam na observação de que a mensagem/palavra não deve permanecer num
circuito fechado, numa única direção, cuja transmissão emana uma verdade rígida, absoluta, se nos
posicionarmos como sujeito de uma história em desenvolvimento, que está em constantes transformações
e atualizações, cujo tempo e espaço se reordenam e com eles as explicações, os posicionamentos, as
verdades. Assim, os saberes, os conceitos, as verdades são transitórias, sua soberania e validação de seus
enfoques, posicionamentos e questionamentos podem ter um tempo definido pelo fluxo da história.

Sendo assim, a palavra como elemento social, que problematiza a realidade a partir da análise das
diferentes vozes, precisa ser atualizada, recontextualizada, ressignificada, como diz Freire, para não ficar
oca, sem eco para responder aos anseios da sociedade.

Argumentação validada por Bakhtin, diz que o homem é um ser histórico e social e que a linguagem é
parte constitutiva desse processo, desse contexto que o comunica e o contextualiza. Argumentação que
confirma o caráter dialógico e polifônico da linguagem por constituir-se num processo de interação social
disponibilizado pela relação homem-mundo, relação ativa, interativa, processual, suscetível a constantes
mudanças. Como diz Paulinho da Viola, “a toda hora rola uma história, que é preciso estar atento, a todo
instante rola um movimento, que muda o rumo dos ventos”[iv].

Relação convergente com a pluralidade das relações, dos múltiplos olhares, das múltiplas vozes que
narram, apresentam e representam, informam e comunicam os discursos, os conteúdos e os
acontecimentos da história. Disposição dialógica que enfatiza o aspecto plural que Bakhtin atribui a
linguagem, que formata e é formatada no diálogo do homem com a realidade.

Na perspectiva Bakhtiniana, a visualização da linguagem como um fluxo de um processo contínuo de
comunicação que se constrói e se reconstrói, emerge do movimento de vida que ultrapassa a estética
formal, fechada e abstrata da linguagem, como prescreve a abordagem da lingüística tradicional, onde
conteúdo e forma são uniformes, prescritos pelas normas da língua.

Nesta concepção, a linguagem não é concebida como um meio de expressão fechado, abstrato, mas sim,
como expressão de análises, de situações, de vivências, de conceitos, de verdades situadas numa
realidade, num contexto vivo, que “permite ao sujeito falante abrir fissuras, construir outros sentidos,
romper o cerco do sentido já dado” (BARBOSA, 2001, p. 1) e se posicionar como ser implicado no mundo
que cria e recria a história.

Para Freire (1987), esta é a disponibilidade da palavra verdadeira, posicionada na práxis, no diálogo, não
apenas como meio de comunicação, mas como processo de ação e reflexão, movimento no qual os
sujeitos intervêm, pronunciam, problematizam e assim, recriam o mundo.

Práxis fundamentada e realizada com a disponibilidade dos sujeitos diante da palavra, disponibilidade à
intervenção e à produção de sentido, onde não deve haver apenas um centro transmissor, que determina
as normas de uso, as situações nas quais pode ser usada e quais sentidos devem ser gerados, não
permitindo ser usada como prática do diálogo social, que contextualiza os conflitos sociais a partir das
diferentes falas e visões. Como diz Barbosa (2001, p.1), “há o que poderíamos chamar de determinismo
social, ou seja, dependendo do interlocutor, da situação de uso, o falante determina qual a melhor palavra
a ser utilizada”.

Nas palavras de Bakhtin, é a realização de um diálogo monológico, traduzido como autoritário, fechado,
acabado, a partir da consciência individual de um sujeito, o monopolizador da fala, que outorga a si o
direito de criar e manipular verdades, e que desconsidera o outro, como ser com o mesmo potencial,
criador de sentidos, de verdades e de consciências a partir dos conflitos sociais, culturais e ideológicos
vividos por estes.

Na interpretação de Bezerra (2007, p. 192), fundamentado em Bakhtin, na situação de monólogo,
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o outro nunca é outra consciência, é mero objeto [grifo do autor] da consciência
de um “eu” que tudo informa e comanda. O monólogo é algo concluído e surdo à
resposta do outro, não reconhece nela força decisória [grifo do autor]. Descara o
outro como entidade viva, falante e veiculadora das múltiplas facetas da
realidade social e, assim procedendo, coisifica em certa medida toda a realidade
e cria um modelo monológico de um universo mudo, inerte.

A situação do monólogo nega a relação dialógica enfatizada por Freire e Bakhtin, do diálogo vivo entre os
interlocutores da fala, sujeitos da história que internaliza e externaliza a compreensão das ideologias das
situações vividas através da linguagem, precisamente, pela palavra.

Para Freire (1987), a palavra nesta conotação toma o sentido de verdadeira por ser concebida num
enfoque real, conflituoso, vivenciada e não alienada, no sentido de pertença, de envolvimento, de poder
ouvi-la, expressá-la, denunciá-la e representá-la conforme as representações socioculturais.

Assim, enfatiza Freire (1987, p. 78):

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 dize-la para [grifos do autor] os outros, num ato de prescrição, com
o qual rouba a palavra aos demais.

A palavra verdadeira considera a polifonia de vozes dos sujeitos que dialogam com os aspectos sociais,
culturais e ideológicos, e que, portanto, têm algo a dizer, têm consciências, são veiculadores desse algo
refletido na elaboração e expressão da palavra através das entoações e enunciações. Recursos lingüísticos
que permite ao locutor manifestar sua sensibilidade, sua compreensão e significação diante da
problematização da situação e da realidade que o envolve.

Produção semiótica que se constrói e se posiciona “entre” vozes, cultura, história, num posicionamento
que permite a troca, o cruzamento da comunicação, num movimento dinâmico, participativo e interativo,
onde locutor e interlocutor se comunicam, se interrelacionam desde uma organização objetiva, imediata, a
uma subjetiva, indireta, ambas condicionadas pela situação social e que na construção, o olhar e as
palavras de um atravessa o do outro.

Para Bakhtin (2004, p. 113), a palavra é produto da interação entre um e outro, locutor, interlocutor.

Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de
que se dirige para alguém. (...) Toda palavra serve de expressão a um em
relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em
última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte
lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade,
na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é território comum entre
locutor e interlocutor.

E território aberto para a produção de sentidos, a partir de uma prática dialógica, que considera a
pluralidade da palavra, tecida em ambientes e enfoques plurais e complexos manifestados nas vozes dos
locutores e interlocutores.
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A palavra elaborada e pronunciada pelo locutor tem raízes externas, situadas e influenciadas pelos fatores
culturais, sociais, políticos, econômicos da vida social, aspectos que formatam e expressam o conteúdo da
fala dos sujeitos sociais.

Enfoque discutido por Bakhtin (1997, p. 350 apud Silva, 2003 p. 3):

A palavra (e em geral, o signo) é interindividual. Tudo o que é dito, expresso,
situa-se fora da “alma”, fora do locutor, não lhe pertence com exclusividade. Não
se pode deixar a palavra para o locutor apenas. O autor (o locutor) tem seus
direitos imprescritíveis sobre a palavra, mas também o ouvinte tem seus
direitos, e todos aqueles cujas vozes soam na palavra têm seus direitos (não
existe palavra que não seja de alguém). A palavra é um drama com três
personagens (não é um dueto, mas um trio)

Na perspectiva do autor, a palavra é um drama representado num contexto dialógico e polifônico,
manipulado por trocas e negociações de sentidos, de conflitos, de saberes, de conhecimentos, de
ideologias que formatam o jogo dramático de múltiplas vozes e de múltiplas dimensões, cujo conteúdo
ideológico se diferencia de acordo com as experiências vivenciadas pelos personagens do drama: locutor,
ouvinte, coletivo.

A palavra nesse contexto pode ser entendida como uma pronúncia individual, mas também coletiva,
mesmo sendo um ato criativo do sujeito, do locutor da pronúncia, nela, engendra a criatividade de outros
sujeitos, também locutores da arte de se expressar.

Na perspectiva da polifonia, a palavra deve ser entendida como uma obra aberta[v] e inconclusa, no
sentido de se posicionar para a problematização, para a reelaboração, onde o outro pode penetrá-la,
atualizando-a com novos sentidos e significados de acordo com sua experiência de vida e formação.

Esta perspectiva acomoda as palavras de Freire (1987), ao situar o homem como ser inacabado,
inconcluso, que se forma, que aprende e compreende a cada dia; suas elaborações, compreensões,
construções e palavras se fundam na mesma teorização, ora toma um sentido, uma significação, mas que
conforme a vivência, a experiência, o enriquecimento e a aprendizagem do sujeito, podem ser alterados
por ele mesmo ou por outros que situados num mesmo tempo e história, percebem, problematizam e
criam novas abordagens e sentidos que conformem ou confrontem a nova situação.

Práxis que segundo Freire, situa o homem como sujeito da história, da palavra, ora como autor, ora como
co-autor, quando a palavra dita por alguém, o locutor/emissor penetra na subjetividade do outro, o
interlocutor/receptor e, este identificado se posiciona como interlocutor e virtualizador da palavra, no
sentido de impulsionar um diálogo, uma discussão, uma colaboração, uma atualização.

A práxis contextualizada por Freire é dialógica e esta reconhece a alteridade, exercita a solidariedade e
busca a liberdade. Proposição possibilitada pela palavra, categoria mediadora da comunicação e do
conhecimento.

Nesse contexto, a palavra publica o sujeito individual e coletivo constituído-o nas relações sociais, vivendo,
experimentando, conformando, confrontando ideologias, saberes e linguagens nas contingências
socioeconômicas.

Entender e formular a palavra significa um crescimento sociocognitivo porque a sua elaboração e
expressão advém da relação e da interação do homem com a natureza, com a cultura e com outros
homens. Diálogo que dá ao homem embasamento para se reconhecer sujeito relacional, onde a palavra de
um serve de aprendizagem para o outro, organização que colabora para o enriquecimento da palavra e,
conseqüentemente, do pensamento, propriedade e condição para a libertação.
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Quanto mais o homem tiver a oportunidade de participar de situações problematizadoras, que
contextualize com a realidade, com diferentes linguagens, mais ele aprenderá a ver o mundo e
interelacionar-se com este por meio da palavra.

Assim, quanto mais adentrarmos nos ambientes polifônicos, dialógicos, abertos à intervenção, alargam as
possibilidades de expressão do pensamento e converge à formação do homem.

Afirmação que nega a organização do modelo clássico da comunicação, de formato unidirecional, onde a
comunicação flui apenas em um sentido, não permitindo a troca, a participação, a imersão na palavra do
outro e solicita um modelo interativo, como o já apresentado neste tópico, nas palavras de Silva (2002).

Situação que converge a cibercultura, aos ambientes virtuais, ao hipertexto como um novo modelo
comunicacional que acomodam várias vozes e olhares que se interligam e juntas tecem um saber coletivo,
significado e ressignificado por todos de acordo com suas percepções, objetivos e mediações. A
formatação dos ambientes virtuais parece compreender que a palavra precisa ser dita, interpretada e
refletida para que se compreenda o sujeito na práxis social.

Para Ramal (2003, p. 4),

o hipertexto contemporâneo é, de certo modo, uma versão da polifonia que
Bakhtin buscava; e, portanto, uma possibilidade para o diálogo entre as
diferentes vozes, para a negociação dos sentidos, para a construção coletiva do
pensamento.

A possibilidade do diálogo e o processo que o acolhe: troca, negociação, colaboração, luta, poder, conflito,
é também uma forma de contextualizar a linguagem. E apropriar-se da linguagem contextualizada
significa enriquecer os esquemas mentais com novas formas de lidar com a linguagem verbal, alteram-se
percepções, modos de fazer e entender a comunicação, resultando num processo de aprendizagem e de
conhecimento.

Para Freire (1987), o diálogo é categoria chave para o ensino, para a educação porque encaminha o
educando a perceber-se sujeito de um processo que valoriza a sua fala carregada de conhecimentos e de
valores relacionados à sua vida, a sua história, a sua cultura.

Possibilidade que pode ser vivenciada na escola com práticas pedagógicas que valorizem o diálogo para a
problematização do conhecimento. Práticas nas quais alunos e professores, juntos tecem uma teia de
conhecimentos hipertextuais, no sentido da interconexão de várias vozes e idéias para a sustentação da
aprendizagem e do conhecimento. Processo que se constrói coletivamente, onde a fala de um é abertura
para a do outro, seja para complementar, exemplificar, ratificar ou contestar.

A palavra, nesse sentido não é transmitida por um emissor (professor) a muitos receptores (alunos), num
direcionamento, Um-Todos. Nesta contextualização, o papel de emissor e receptor se imbrica, porque
todos manipulam a mensagem, ora emitem, ora recebem, num direcionamento, Todos-Todos. Assim, o
professor não apenas dita o conteúdo, mas o problematiza para o diálogo, considerando as vozes dos
educandos.

Nesta concepção de comunicação, de ensino e aprendizagem, a informação não é somente transmitida,
mas problematizada e mediada por enfoques plurais. Portanto, se caracterizam como dialógicas,
interativas e polifônicas e podem ser aplicadas em diversos contextos e ambientes, utilizando diferentes
meios e linguagens.

Porque a interface das tecnologias digitais, especialmente da internet, segundo Silva (2002, p. 179),
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potencializa uma lógica comunicacional interativa, que disponibiliza ao estudante
a participação, a manipulação e modificação das mensagens, as mais variadas
informações e a co-autoria, facilitando as trocas, a colaboração, associações e
formulações.

Especialmente, se a escola e o professor tiverem consciência dessas possibilidades para pensar em
práticas educativas com o uso desses meios que valorizem tais processos.

Nesse sentido, cabe perguntar será que a escola tem consciência do papel dos meios, tecnologias e suas
linguagens nos processos de ensino e aprendizagem Na formação de seus educandos Será que ela já se
deu conta de quão rico pode ser a integração de tecnologias e suas linguagens à educação

No contexto atual incitar e argumentar o uso de tecnologias e dos ambientes virtuais no espaço escolar, é

possibilidade para o diálogo entre diferentes vozes, a negociação dos sentidos, a
construção coletiva do pensamento, o dinamismo dialógico construído a partir da
heterogeneidade, alteridades, multivalências, descentramento, heteroglossia.
(RAMAL, 2003 apud Ramal 2000b, p. 253).

Argumento que nos remete ao dialogismo e a polifonia que Freire (1987) e Bakhtin (2004) buscavam para
a formação dos sujeitos e para a sua atuação no processo educacional.

Notas

[i] Mestre em Educação e Professora do Ensino Básico, Rede Estadual de Ensino.
[ii] Mestre em Educação e Professora do Ensino Fundamental, Rede Municipal de Ensino.
[iii] Bakhtin refere-se a toda atividade mental do sujeito.
[iv] Versos da música “Rumo dos ventos”, de Paulinho da Viola, 1982.
[v] Termo cunhado por Umberto Eco, na década de 1960 para expressar a arte "participacionista". O
“Parangolé” do artista plástico carioca Hélio Oiticica é um exemplo dessa arte.
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