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RESUMO: Este estudo teve como objetivo uma análise reflexiva sobre o papel do outro na 
trajetória da construção do conhecimento e alguns aspectos da teoria da história no contexto 
interativo. O texto caracteriza-se como um estudo bibliográfico. Para essa reflexão nos 
apoiamos nos estudos de Bourdieu (2004); Lopes e Galvão (2001); Debus In: Alfonso-
Goldfarb e Beltran (2004); Alves In: Hamburger (2004); Silva (2004); Habermas (2004); 
Lubich (2003) entre outros. O estudo nos levou a uma reflexão óbvia teoricamente, mas muito 
complexa na prática: a de que mesmo com a evolução tecnológica devemos respeitar, 
valorizar a história e a cultura de cada individuo, do Outro, colocando-o no centro do interesse 
do conhecimento, da sociedade e das práticas educativas. Onde na busca do conhecimento 
científico encontre-se espaço para humanização e para o respeito à diversidade. 

PALAVRAS-CHAVE: o outro; conhecimento científico; interatividade. 

 

 

THE ROLE OF OTHER IN THE AGE  OF  INTERACTION  AND CONSTRUCTION 
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

 

  ABSTRACT: 

This study aimed to analysis on the role of other in the path of building of the knowledge and 
some aspects of the theory of history in an interactive context. The text is characterized as a 
bibliographical study. For this discussion we rely on the studies of Bourdieu (2004), Lopes 
and Galvão (2001); Debus In: Alfonso-Goldfarb and Beltran (2004); Alves In: Hamburger 
(2004), Silva (2004), Habermas (2004); Lubich (2003) among others. The stud led us to an 
obvious reflection in theory, but ver complex in practice: that even with the technological 
development we should respect, appreciatice the history and culture of each individual, of the 
other, placing it the center of interest of knowledge, cociety and educational practices.Where 
in the pursuit of scientific knowledge to find a space for humanizing and respect for diversity.  
KEYWORDS: the other, scientific knowledge; interaction. 
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INTRODUÇÃO 

 
A construção do conhecimento científico se dá por meio dos conteúdos apresentados em seus 

maios amplos saberes. Para entender o pensar do outro, temos que compreender seus 

conceitos. Contudo, o outro e o eu estão inseridos em um contexto da história no qual a 

instrução caracteriza o que para cada um é a verdade.  

Nesse contexto, salientamos que a escola é um ambiente propício para explorar o raciocínio 

individual e coletivo, visto que é uma instituição enriquecida de informação e da soma de 

conhecimentos científicos nas diversas áreas do saber.  

É na vivência escolar que os indivíduos passam a ser o centro e os protagonistas da interação 

grupal, pois é função da educação proporcionar a formação da autonomia do pensamento, o 

enriquecimento cultural dos alunos e o diálogo por meio de práticas educativas. 

Com isso, preparar o ser humano para interagir em sociedade, buscando que cada um 

participe da construção da comunidade em que vive, não aceitando que o homem deixe de 

ocupar um espaço que só a ele pertence, que é o de produzir história a partir do expressar das 

suas idéias e manifestações individuais e coletivas. É da troca de opiniões que surgem os 

questionamentos, e entre pessoas que indagam, haverá os que estarão aptos a responderem tais 

questões, conferenciando assim a visão ética do envolvimento humano na construção do saber 

científico. 

É mister a concepção de informação fundamentada  na ciência pois, uma sociedade não pode 

viver apenas do saber popular. Essa valorização do estudo sistematizado para responder 

perguntas e gerar discussões, confere ao homem a digna competência de usar a linguagem 

para convencer o outro de que suas indagações podem ou não ter fundamento. 

E “para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras – temos que 

compreender o seu pensamento”(Vygotsky, 2005, p.188), e estar atentos para a aparelhagem 

mental de cada civilização. Conforme Chartier (2002) a  aparelhagem mental é o estado da 

língua, em seu léxico e sua sintaxe, são as ferramentas e a linguagem científica  que consistem 

no suporte sensível do pensamento e  das percepções, cuja economia variável comanda a 

estrutura da afetividade. 

A cada civilização sua aparelhagem mental; mais do que isso, a cada época 
de uma mesma civilização, a cada progresso, seja das técnicas, seja das 
ciências que a caracteriza - uma aparelhagem renovada, um pouco mais 
desenvolvida para certos empregos, um pouco menos para outros. Uma 
aparelhagem mental que essa civilização, que essa época não está garantida 
de poder transmitir, integralmente, às civilizações, às épocas que vão lhes 
suceder; ela poderá reconhecer mutilações, retrocessos, deformações 
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significativas. Ou, ao contrário progressos, enriquecimentos, complicações 
novas. Ela vale para a civilização que soube forjá-la; vale para a época que a 
utiliza; não vale para a eternidade, nem para a humanidade: nem mesmo para 
o curso restrito de uma evolução interna de civilização (FEBVRE, apud 
CHARTIER, 2002, p.30). 

O presente artigo faz uma abordagem sobre o papel do “outro” na construção do conhecimento na era 

da interatividade, onde a aparelhagem mental da sociedade informatizada está em constante processo 

de mudança e gerando uma nova civilização. O estudo objetiva fazer uma reflexão também sobre a 

importância da teoria da história, para compreender o processo pelo qual o mundo está passando neste 

contexto da globalização e possíveis efeitos desses aspectos nas práticas educativas. Um dos principais 

objetivos desta investigação, foi sensibilizar a sociedade para o fato de que mesmo reconhecendo a 

importância da tecnologia em diversos campos, não podemos nos esquecer dos nossos antepassados e 

principalmente de colocar as pessoas no centro das relações interpessoais e das nossas práticas.  

O trabalho caracteriza-se como um estudo bibliográfico e para a construção do texto nos apoiamos nos 

estudos de Bourdieu (2004); Lopes e Galvão (2001); Debus In: Alfonso-Goldfarb e Beltran (2004); 

Alves In: Hamburger, Dantes, Paty e Petitjean (2004); Habermas (2004), Lubich (2003) entre outros. 

A pesquisa justifica-se devido ao fato da ciência e da técnica ter revolucionado o conhecimento e está 

intervindo de forma efetiva no mundo, transformando de maneira nunca vista as relações entre as 

pessoas. E para que esta transformação se dê de forma produtiva e equilibrada, se é que isso é 

possível, necessita de um homem equilibrado para atuar neste conflituoso processo de globalização, no 

qual o indivíduo está mais preocupado em ter e fazer, e acabam esquecendo-se de valorizar o ser ou 

seja, atrás de cada máquina existe uma pessoa, com sonhos, problemas, angústias, e tudo isso precisa 

ser valorizado, para que cada ser humano consiga ser mais produtivo, bem sucedido, e conviver de 

forma saudável com as novas formas de comunicação e interação social.  

 

Formar com o olhar para o Outro na era da interatividade 

Antes escrevíamos para alguns, para um grupo seleto, pessoas de um mesmo campo de estudo. Com a 

revolução da comunicação, o que escrevemos precisa chegar a todos e ser compreendido por todos. Os 

pré-requisitos para a compreensão das informações estão deixando de ser de responsabilidades apenas 

do leitor. Passa a ser atribuição também de quem escreve dar subsídios ao texto, e conceder ao leitor as 

condições mínimas de compreensão dos escritos. Sabemos que, 

 

além dos campos tecnológico e mercadológico, há também o campo social 
explicitando a seu modo a temática da interatividade. Expressões como 
‘sociedade interativa’ ou ‘sociedade em rede’ emergem na cena teórica. 
Sociólogos e outros pesquisadores observam que no processo de 
globalização do mercado, ocorre não a uniformização do social a partir do 
consumo, mas o recrudescimento da diversificação das culturas locais e dos 
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interesses pontuais – não só de consumo - que demanda uma nova 
modalidade comunicacional, não mais centrada em meios emissivos que 
ditam uniformizações para uma recepção massiva e passiva. A audiência 
diversificada demanda seletividade e variedade, demanda adaptação dos 
conteúdos informacionais ou dos produtos midiáticos às suas exigências 
múltiplas e particulares. (SILVA, 2004 p.25-26). 
 

Para Peter Burke (2005) há uma emergência, a partir da década de 1970, dos aspectos 

culturais do comportamento humano como centro privilegiado do conhecimento histórico, o 

que ele chama de “virada cultural”. 

 

A transformação do homem, de objeto em sujeito da história, a realização da 
comunicação de consciências na história, demandava um trabalho de 
conscientização que envolvia tanto o reconhecimento e a afirmação do valor, 
da dignidade e da liberdade da pessoa humana quanto à tomada de 
consciência das características de estrutura sócio-ecônomica que impedem a 
realização de todas as pessoas: a luta pelo reconhecimento torna-se uma luta 
por uma estrutura sócio-ecônomica na qual ele seja possível para todos. 
(PAIVA, 1983, p.77) 
 

Aranha (1996) coloca que a explosão dos negócios mundiais, acompanhada pelo avanço 

tecnológico da crescente robotização e automação das empresas, nos faz antever profundas 

modificações no trabalho, conseqüentemente na educação e na cultura. Essas alterações levam 

à superação da dicotomia entre as fases de planejamento e execução, ao exigir um trabalhador 

polivalente, de maior atividade intelectual, capacidade de iniciativa e adaptação rápida as 

mudanças. Estes atributos têm deixado o homem contemporâneo perplexo a respeito de seus 

valores e das categorias que utilizam para compreender o mundo e a si mesmo, alterando-lhe 

de forma contundente as maneiras de pensar, sentir e agir. A ciência e a técnica, expressões 

máximas da racionalidade, trouxeram a esperança do conhecimento, objetivo da realidade e 

também a possibilidade de intervenção mais efetiva no mundo, transformando-a de maneira 

nunca vista na história da humanidade. A conseqüência é que o homem vê-se afastado do seu 

centro, isto é, da sua dimensão autônoma (crítica e reflexiva). Dá-se também o 

enfraquecimento dos laços de uma desejável intersubjetividade, marcada pela solidariedade e 

cooperação, já que nessa ordem empobrecida predominam o egoísmo, a competição e a 

exploração. Quanto à educação Aranha (1996) alerta que a escola precisa sofrer mudanças 

estruturais a fim de estar atenta à seleção e à crítica dos dados oferecidos pela sociedade 

informatizada. 

Daí a necessidade de uma educação permanente, que consinta a continuidade dos estudos, e, 

portanto de aproximação das informações mediante uma autoformação controlada.  Adam 
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Schaff apud Aranha (1996), explica-nos que o acesso à informação, se refere ao surgimento 

de outro homem, o homo studiosus, que em última análise seria a realização do homo 

universalis, cuja instrução integral permitiria a mudança de profissão, adaptação e quaisquer 

situações e ser suficientemente criativo para se renovar sempre. Desse modo de compreender 

este processo histórico, resultou certo abandono dos modelos teóricos generalizantes, com a 

viabilização de grupos particulares em locais e períodos específicos. Assim, surgiram 

trabalhos sobre gênero, minorias étnicas e religiosas, hábitos e costumes, incorporando 

metodologias e conceitos de outras áreas, também de outras disciplinas. 

A história da história tem expressado cada vez mais a necessidade de uma reflexão sobre a 

teoria da história. Peter Burke (1992) chama atenção para o fato de que lembrar o passado e 

escrever sobre ele já não podem ser consideradas atividades inocentes. No décimo quarto 

capítulo do seu livro ‘A história como memória social’, diz que o primeiro explorador sério 

do que ele chama “quadro social da memória”, foi o sociólogo francês Maurice Halbwachs 

nos anos 20. “Halbwachs argumentou que as recordações são construídas por grupos sociais. 

Os indivíduos recordam no sentido literal e físico. Contudo, são os grupos sociais que 

determinam aquilo que é ‘memorável’ e também a maneira como será recordado”. 

 De acordo com Cunha (1979) a cultura de um grupo ou de uma classe abrange os modos de 

agir, pensar, sentir e perceber. Não são convencionais nem aleatórios, mas socialmente 

necessários: a cultura é arbitrária. [...] Vale dizer que a cultura é arbitrária porque resulta de 

condições de produção e reprodução.  Os autores Bourdieu e Passeron (1975) dizem que a 

dupla arbitrariedade da ação pedagógica consiste na imposição de conteúdos previamente 

selecionados, no âmbito da cultura (arbitrária), excluindo todas as alternativas possíveis. A 

ação pedagógica se realiza através de trabalhos pedagógicos, os quais são atividades contínuas 

e sistemáticas de inculcação dos princípios culturais que devem persistir após a cessação da 

ação pedagógica. “[...] A relação pedagógica é arbitrária na medida em que consiste na 

imposição e inculcação de um conteúdo cultural arbitrário, segundo um modo arbitrário de 

imposição e inculcação”. Os frutos da ação pedagógica são os modos de pensar, agir, sentir e 

perceber (constitutivos da cultura arbitrária que ela tem o mandato de inculcar) interiorizados 

pelos destinatários. Esses modos passam a ser termos de referência da interação social, vale 

dizer, são termos de troca no comércio social empreendidos em diversos mercados sociais. 

(p.84-88) 

Na era da interatividade, construir história passou a ser tarefa coletiva, visto que as relações 

humanas são construídas a partir das necessidades básicas do homem. 
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Nesse contexto, embora se deva considerar a forma como cada um pensa, principalmente por 

estarmos numa época em que se vive à liberdade de expressão, sabe-se que ao se escrever um 

texto, há sempre que se considerar para quem se escreve e com que intenção, pois todo ato de 

comunicação escrita, tem sempre um propósito. Assim, deve-se considerar o público leitor.  

Desse modo, construir história no mundo globalizado aponta para a idéia de se ter no outro, o 

principal objeto do ato de comunicar.  

 

O tipo de relação que se estabelece entre linguagem, e cognição é estreito, 
interno, de mútua constitutividade, na medida em que supõe que não há 
possibilidades integrais de pensamento ou domínios cognitivos fora da 
linguagem, nem possibilidades de linguagem fora de processos interativos 
humanos. A linguagem é tida como o principal mediador da interação entre 
as referências do mundo biológico e as referências do mundo sociocultural 
(cf. Morato, 2001 apud Koch, 2004, p.32) 
 

 
O homem é capaz de produzir eficazmente o conhecimento expressando ideias. E para isso ele 

terá que interagir com o outro. Também, os seres humanos necessitam da ação recíproca para 

sobreviverem social e culturalmente. Com isso, é importante salientar, que para se alcançar o 

pleno desenvolvimento de indivíduos que vivem em grupos organizados, e em busca de 

estádios de evolução da humanidade, se observará a forma que foi construída essa relação 

entre o conhecimento e a interação com o outro.  

Desde a antiguidade, tudo o que o homem produz é para seu próprio crescimento e progresso. 

Logo, o ser humano habituou-se a inventar objetos, e criar possibilidades que transformasse 

seu hábitat em um ambiente mais propício às diversas fases de transformação e crescimento 

vivenciados por ele.  

O ato de adquirir o conhecimento perpassa pelo modo como o ser humano processa a 

interação com o outro, pois as relações humanas são sempre de troca e de descobertas. Cada 

momento vivido, em situações diversas, passa a fazer parte de uma história, que é construída a 

partir do que cada um dá de si mesmo. Todas as pessoas possuem suas próprias 

representatividades e quando socializadas, contribuem para a originalidade e caracterização 

do grupo a que pertencem, conforme pensamento de Edgar Morin (2003, p.105-107) de que as 

interações entre os indivíduos produzem a sociedade e esta retroage sobre os indivíduos, 

assim segundo esse autor, indivíduo e sociedade existem mutuamente.  

Podemos refletir sobre as práticas do professor em dada época. A fala do docente e o diálogo 

em sala de aula é uma fonte do saber. A interação com o outro contribui para a formação do 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
7 

pensamento, podendo fazer o elo entre passado e presente e muitas vezes levando os alunos a 

perceberem a relação entre as práticas antigas que são comuns ainda em nosso cotidiano. 

Nesse intere, podemos relacionar o comportamento humano a partir da época em que se vive. 

Outrossim, considerar que o pensamento dos indivíduos é construído na medida da duração 

dos fatos. Contudo, “a produção de linguagem constitui atividade interativa altamente 

complexa de produção de sentidos(...)” (Koch, 2004, p. 33). Portanto, para haver expressão 

recíproca e assim, constituir discurso, se pensa na organização do ato de comunicação verbal. 

“Em conseqüência do grande interesse pela dimensão sociointeracional da linguagem e 

processos afeitos a ela, surge (ou ressurge) uma série de questões pertinentes para a agenda e 

estudos da linguagem’” (Koch, 2004, p. 33). 

Nesse sentido, “A disposição para se fazer história, ou para ler o mundo como um dispositivo 

historiador, parte, antes de tudo, de uma disposição radical para ler, ver, ouvir e contar... o 

outro”. (LOPES e GALVÃO, 2001 p.16). 

 
O ato de prometer cria uma relação social nova, qual seja a obrigatoriedade 
em face de uma pessoa; e se essa promessa foi concebida com sinceridade, 
isso só se mostrará no seguimento da interação por meio da tentativa séria de 
cumpri-la. A seriedade da intenção do falante pertence aos pressupostos do 
uso da linguagem orientada pelo acordo mútuo, mas tal como pode ocorrer 
com todas as pressuposições também esta pode se revelar falsa. 
(HABERMAS, 2004 p. 359). 

 
Logo, as afirmações que se faz numa dada época, pode não mais ser verdade em outra, visto 

que, o homem, a ciência e os conceitos evoluem. O discurso de um pesquisador, por exemplo, 

pode ser sobreposto a partir de novas pesquisas e de novos dados, por isso ocorre à 

necessidade de comunicar o que se pesquisou naquele dado momento.  

 Para Bourdieu (2004), temos que nos questionar sobre a lógica que é própria do mundo 

científico e propõe uma reflexão da comunidade científica como um todo sobre suas práticas, 

fornecendo princípios importantes para entendermos o processo de construção das “verdades” 

científicas. O autor acredita que a luta pela “verdade” científica no interior do campo, aqui 

entendido como um espaço de luta, relação de forças onde se constitui uma forma específica 

de capital, o capital simbólico, é um jogo de lucros e perdas e que os “campos científicos” são 

o espaço de confronto necessário entre duas formas de capital e de poder: o social, o poder 

institucionalizado (ligado à ocupação de posições importantes nas instituições científicas, às 

hierarquias e ao controle de produção e reprodução) e o poder específico do prestígio pessoal 

(que repousa sobre o reconhecimento dos pares, também o mais exposto à contestação), 

contradições que podem ser ultrapassadas com a sociologia da ciência. 
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A ciência e a técnica revolucionaram o conhecimento e também a possibilidade de 

intervenção mais efetiva no mundo, transformando de maneira nunca vista a história da 

humanidade e para que esta transformação se dê de forma produtiva e equilibrada, necessita 

de um homem equilibrado e que consiga conviver com as mudanças. 

A mudança de hábitos ocorre mais rápido quando tem um bom motivo para 
acontecer. E todo mundo tem uma necessidade inata de se relacionar com os 
outros. Quando surge uma nova forma de as pessoas se ligarem entre si, elas 
superam qualquer barreira técnica, aprendem novas linguagens. [...] Mas 
podemos gerir essas mudanças para o bem ou para o mal. Se é para o 
melhor, e não para o pior, nesse caso você, e sua geração, não devem viver 
temerosos nem dos terroristas, nem do amanhã. Vocês podem prosperar 
nesse mundo plano, mas é preciso ter a imaginação e as motivações corretas. 
(FRIEDMAN, 2005, p.454) 
 

Friedman discute em seu texto, as novas formas de trabalho a partir de uma viagem feita à 

Índia, e constatar os avanços dos serviços terceirizados, as novas formas de interação, de  

gerar riquezas, de administrá-las e conclui que o mundo é plano. Plano no sentido de não mais 

existir barreiras na comunicação entre as pessoas. Descreve as etapas da globalização e as 

classifica como:  

 

Globalização 1.0, foi à globalização dos países e, na Globalização 2.0, a das 
empresas, e na 3.0 a força dinâmica vigente (aquilo que lhe confere seu 
caráter único) é a recém- descoberta capacidade dos indivíduos de 
colaborarem e concorrerem no âmbito mundial. (FRIEDMAN, 2005,19) 
 

 
Para este autor a Globalização 3.0 não difere das eras anteriores, mas pode-se observar o 

quanto o mundo vem encolhendo e achatando e o poder que o indivíduo conquistou neste 

novo contexto mundial. A diferença reside no fato de que as duas primeiras etapas foram 

encabeçadas basicamente por europeus e americanos, pessoas e empresas. E neste último 

modelo de globalização permite um grande número de pessoas se conectarem em um “piscar 

de olhos” e a conviver com a diversidade humana e interagir com diversas culturas. 

 

O que agrava a dificuldade de conhecer novo Mundo é o modo de pensar 
que atrofiou em nós, em vez de desenvolver, a aptidão de contextualizar e de 
globalizar, uma vez que a exigência da era planetária é pensar sua 
globalidade, a relação todo-partes, sua multidimensionalidade, sua 
complexidade, o que remete à reforma do pensamento, necessária para 
conceber o contexto, o global, o multidimensional, o complexo. (MORIN, 
2006, p.64) 
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Para Schneider (2002) no contexto da globalização, o trabalho passou das mãos ao cérebro. 

Ressalta que na sociedade do conhecimento, o poder depende da pesquisa básica e dos seus 

laboratórios, como também dos meios de comunicações e principalmente da criatividade. “O 

trabalho criativo é sempre a tempo integral, o cérebro do criador, uma vez empenhado num 

determinado problema, trabalha sempre (no escritório, em casa, no descanso, no sono e na 

sonolência), até que chegue a intuição decisiva.” (SCHNEIDER, 2002, p. 62).  Jonas (2006) 

complementa: “O triunfo do homo faber sobre o seu objeto externo significa, ao mesmo 

tempo, o seu triunfo na constituição interna do homo sapiens”. Os autores querem dizer que o 

homem é dotado de inteligência e criatividade, podendo ao mesmo tempo produzir 

conhecimento e manejar as técnicas, e não se colocar apenas como trabalhador servil, como 

era comum na sociedade da era industrial. Na era da informação os trabalhadores mais bem 

pagos são os que tem boas ideias e de preferência que saibam executá-las.  

Morin (2006) cita que no século XXI é oportuno abandonar a visão unilateral que se define o 

ser humano pela racionalidade (homo sapiens), pela técnica (homo faber). Segundo este autor 

o ser humano é complexo e traz caracteres antagonistas, tais como: “Sapiens e demens (sábio 

e louco); Faber e ludens (trabalhador e lúdico); Endereços e imaginarius (empírico e 

imaginário); Econômicos e consumans (econômico e consumista) e Prosaicus e poeticus 

(prosaico e poético)”. (MORIN, 2006, p.58). O que o autor quer esclarecer que mesmo com 

todos os avanços e como o desenvolvimento racional-empírico-técnico o ser humano não 

anula o conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético.  

Há uma preocupação dos autores com o bem estar, emocional, do individuo nesse novo 

processo que a sociedade enfrenta. É uma preocupação pertinente, porque devido ao incentivo 

a competitividade muitas pessoas estão deixando de lado seus valores em busca de ascensão 

social. Jonas (2006) cita que o desenvolvimento tecnológico, com objetivos de curto prazo 

está se autonomizando e com dinâmica compulsiva.  

A compulsividade seja ela de qualquer natureza, sempre traz consigo feitos maléficos, 

acompanhar os avanços, querer seu lugar no mercado de trabalho, conquistar o 

reconhecimento profissional, estar em constante processo de atualização, são importantes, 

porém não essenciais.  

Moacir Gadotti (2002) ressalta que o crescimento econômico e tecnológico é considerado 

essencial por todos os economistas e políticos, embora já esteja claro que a expansão ilimitada 

num ambiente finito só pode levar ao desastre. Cita como exemplo o Japão, que hoje é um dos 

países que mais desenvolveu a tecnologia na educação. Entretanto, levado pelo lirismo 
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tecnológico, acabou construindo um sistema educacional dominado pelo medo. A tecnologia 

do Japão foi associada ao autoritarismo. O resultado foi, muita eficiência do sistema em 

produzir mentes acríticas e frustrações, alcoolismo. Para escapar da obediência que as grandes 

empresas exigem de seus funcionários, da obsessão pelo sucesso, do conformismo, da 

subserviência à ordem mantida pela violência simbólica, da agressividade e da competição, os 

educadores japoneses estão tentando achar caminhos de superação do seu modelo educacional 

que leva anualmente crianças e jovens ao suicídio. A maior preocupação deles está em 

expandir a criatividade, o trabalho em equipe e em humanizar as relações inter e 

intraescolares. 

Tecnologia não é desumanizadora, pelo contrário-desumanizador é o uso que 
nós, homens, fazemos dela. A educação tradicional (anterior a toda 
tecnologia), tal como na metáfora do copo meio vazio, vê o aluno sempre 
como um ser em falta com os conteúdos, o comportamento e a motivação. 
Segundo essa visão, o aluno ainda não sabe, não pode não se motiva e não 
está preparado. A educação deveria servir exatamente para que descubramos 
que sabemos que podemos que estamos preparados e que queremos mais. 
(BLIKSTEIN; ZUFFO 2008) 
 

Tornaghi (2008) coloca que está inserido na sociedade de informação, não é dizer, apenas, ter 

acesso a tecnologia de informação e comunicação, mas principalmente saber usá-la para 

solucionar problemas do cotidiano.  

 

Faremos com as tecnologias mais avançadas o mesmo que fazemos conosco, 
com os outros, com a vida. Se somos pessoas abertas, iremos utilizá-la para 
nos comunicarmos mais, para interagirmos melhor. Se somos pessoas 
fechadas, desconfiadas, utilizaremos as tecnologias de forma defensiva, 
superficial. Se somos pessoas autoritárias, utilizaremos as tecnologias para 
controlar, para aumentar o nosso poder. O poder de interação não está 
fundamentalmente nas tecnologias, mas nas nossas mentes. (MORAN, 2000, 
p. 63) 

 

O poder cristaliza-se em “status”. “A noção de status social está associada aqui à análise do 

campo. Discutir status ou posição do campo indica não uma preocupação exclusivamente 

externa, e sim o modo como se dá a inserção do cientista, do pesquisador, do professor ou do 

especialista num dado sistema em que sua posição é fundamental para sua própria identidade” 

(ALVES, 2004 p.70), e poderá ou não dentro do campo científico, ser um elemento que 

colocará em cheque algumas “verdades” apresentadas pela “elite”4 intelectual. 

Dentre as possíveis soluções está o que Bourdieu (2004), chama de “conversão coletiva” que 

demandará uma “luta” constante em defesa da autonomia, das condições econômicas e sociais 
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que jamais são adquiridas de uma vez por todas. Para o autor, o que poderá levar a instaurar e 

a fazer funcionar um dispositivo de discussão coletiva orientado para invenção de novas 

estruturas organizacionais próprias para favorecer essa integração na diferenciação, o que 

poderia ser um dispositivo que pudesse atender à “demanda social”. 

Mais ainda que outros estudos sobre história da ciência, porém a 
historiografia demanda maturidade na área o controle e a combinação de 
diferentes e inúmeros parâmetros históricos, epistemológicos, lógicos, 
antropológicos, além, naturalmente, dos científicos, e muitas vezes dos 
lingüísticos e até artísticos. Apesar de tal complexidade, ou talvez por isso 
mesmo, vem do conhecimento historiográfico a clareza sobre os processos e 
as escolhas que constituíram e que constituem o fazer da história da ciência. 
(DEBUS IN AFONSO-GOLDFARB e BELTRAN, 2004, p.07). 
 

Podendo o “outro” enquanto elemento importante na construção do conhecimento científico 

sobre história na era da interatividade ser co-responsável por um novo olhar nas mudanças 

estruturais que estamos vivendo, mesmo quando o estudo se refere à  uma outra época. 

Segundo Schneider (2002) cooperação é a palavra chave para a construção de uma nova 

história, é preciso aprender juntos, aprender a fazer parte de um time. Quem não aprende a 

cooperar não conseguirá se realizar como pessoa e profissional, pois o mundo atual exige a 

capacidade de criar parcerias. Para isso, precisa ir à busca da motivação e da criatividade e 

valorizar as inteligências múltiplas, as quais apontam para uma visão mais holística das 

possíveis capacidades que um ser humano pode desenvolver, não restringindo somente 

àquelas que ainda são as mais valorizadas nas escolas tradicionais. O autor propõe um sistema 

que procure atender aos requisitos do ambiente que esteja em constante interação com o seu 

contexto, transformando entradas em saídas como meio de criar condições necessárias à 

sobrevivência, nas quais mudanças no ambiente são consideradas como desafios que escola 

deve responder.  

Para Lubich (2003) a resposta precisa ser dada no cotidiano às pessoas que necessitam ser 

incluídas nessa nova conjuntura, as quais representam à figura do excluído, do não adaptado, 

do não amado, do negligenciado, do marginalizado, de todas aquelas realidades e experiências 

humanas e sociais que exigem mais do que outras, uma urgente e especial necessidade de 

educação. 

O desafio da interatividade nessa área é mais uma vez lançado e esperamos que possamos 

contribuir com um redimensionamento na construção do conhecimento científico. 

A partir do momento em que, desarmados dos nossos preconceitos, conseguirmos dialogar 

com o “Outro”, procurarmos perceber e sermos percebidos, reconhecer a existência do 
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diferente e sermos também, reconhecidos na nossa diferença, então talvez, estaremos 

buscando a convivência e o respeito entre as várias áreas de conhecimento.  

Temos clareza de que a hierarquia nas áreas de conhecimento é histórica, mas cabe a cada um 

de nós, enquanto colaboradores da construção do conhecimento hoje, redimensionarmos essa 

história e, quem sabe, desenvolvermos no cotidiano, experiências educacionais baseadas em 

princípios de mútuo reconhecimento, valorização e crescimento, o que Chiara Lubich (2003) 

chama de Pedagogia da Unidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da multiplicidade de exigências e leituras diferencidas da conjuntura social, de 

homem, sociedade e conhecimento, o estudo nos levou a uma reflexão óbvia teoricamente, 

mas muito complexa na prática: a de que mesmo com a evolução tecnológica devemos 

respeitar, valorizar a história, e a cultura de cada individuo, do Outro, colocando-o no centro 

do interesse do conhecimento e da vida. 

Nesse sentido, cabe inferir que o estudo sugere a necessidade de uma proposta de práticas 

educativas permeadas de conhecimentos e valores que o ajudem a redimensionar a história. 

Onde na busca do conhecimento científico encontre-se espaço para humanização e para o 

respeito à diversidade.  
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