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A abordagem e o sentido das humanidades do século XVIII é bem diferente do que entendemos no
século XXI. A forma como a tecnologia influenciou a sociedade, servem de subsídio para uma
compreensão da mudança da comunicação e a revolução na cultura, na educação, na política e na
economia. O objetivo do presente artigo é discutir a relevância das humanidades na educação, sejam
elas clássicas ou digitais. As representações culturais possibilitaram o desenvolvimento de novas
concepções de processos que culminaram na cibercultura, pela construção dos tempos históricos e
suas modificações (CHATIER, 1990). Diante dessa perspectiva mais contemporânea, as
humanidades digitais se configuram em uma importante categoria de análise por romper com
estereótipos determinados que separam as ciências humanas e exatas.

INTRODUÇÃO

Quando se fala em educação, automaticamente é feita uma associação com a escola, com o
indivíduo que sabe ler e escrever, que seja capaz de tomar suas próprias decisões e que não se
submeta à vontade imposta pelos demais. Tal relação se enfraquece quando se percebe que o
homem letrado não é necessariamente autônomo, senhor de suas vontades, livre para fazer uso do
seu próprio entendimento acerca das coisas. A educação, ainda que seja passível de crítica, é o
caminho capaz de propiciar tais prerrogativas, possibilitar ao homem a saída do estado de ignorância,
de submissão a um poder tutelar alheio, ao que lhe é forçado e assimilado sem quaisquer discussões
ou resistências.

É sabido que para o homem sair desse estado de letargia a educação é a via principal, seja ela
formal, informal, ofertada pelo Estado, pela igreja ou pela iniciativa privada. Em todas essas
modalidades uma coisa se faz recorrente: o acesso aos meios capazes de possibilitar o processo de
aprendizagem. Para este estudo, tomaremos como fundamento que o acesso à tecnologia fez toda a
diferença na ensinagem e na aprendizagem. A princípio parece que falar em tecnologia é falar sobre
mídias, computadores, equipamentos eletrônicos. Não é bem assim. Tecnologia é, sobretudo, aquilo
que proporciona a solução de um problema. Assim, o livro, instrumento diretamente ligado à
educação, é uma tecnologia. Adiante veremos como o acesso a esse recurso tecnológico significou
uma mudança na educação brasileira. A tecnologia, via de regra, não seria algo estanque, separado
da sociedade e da cultura. Para Levy,

[...] a técnica é um ângulo de análise dos sistemas sócio-técnicos globais, um
ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos
humanos, e não uma entidade real, que existiria independentemente do resto,
que teria efeitos distintos e agiria por vontade própria (LÉVY, 1999, p. 22).

A técnica, cultura e sociedade estão imbricadas e se relacionam, sem que necessariamente seja
enfatizado o “impacto” da tecnologia na sociedade, mas, fundamentalmente que essa tecnologia seja
pensada como produto da sociedade e da cultura. O “como fazer” poderia ser atribuído à técnica,
tendo em vista sua relação com ideias, projetos e estratégias, ou seja, uma técnica é produzida dentro
de uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas (LÉVY, 1999, p. 25). Já
“o que fazer” seriam, por exemplo, as políticas públicas de inclusão digital para que a sociedade
pudesse mesmo estar conectada em rede. E, nessa conjuntura, a delicada relação entre o real e o
virtual precisou mesmo ser considerada.

Assim sendo, ao tomar como recorte o ensino de Humanidades, o livro em idioma vernacular é a
tecnologia primordial e representou, durante o século XVIII, o ponto crucial de mudança de
comportamento e, quiçá, da saída do homem do estado de ignorância para o de tomada de decisão.
O século XXI também nos brinda com a junção entre tecnologia e humanidades. Compreender como
o ensino de Humanidades foi importante para a formação do Brasil colônia durante século XVIII é
salutar para entender o plano do estado português para suas colônias e para o bem do reino europeu.
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Dar instrução pública, naquele momento, era forjar um homem capaz de acessar o conhecimento,
livrar-se da ignorância e ser útil ao Estado.

A tríade acima pontuada pode ser melhor analisada quanto nos reportamos a Imannuel Kant e seus
estudos sobre a saída da menoridade para a maioridade. O pensador setecentista sabia bem como
essas pedras se moviam no tabuleiro no século das luzes, período em que as mudanças em relação
ao ensino de Humanidades se fizeram presentes em Portugal preconizadas por Sebastião José de
Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal.

Kant (1985), quando se reporta à mudança pela qual o homem passa ao acessar o conhecimento e
se perceber senhor de si, nomeia essa mudança como Esclarecimento, ou seja, o indivíduo se torna
capaz de tomar decisões e não se deixar conduzir pelo outro. Ele afirma ainda que somente o próprio
homem é capaz de abandonar as causas que lhe mantêm na menoridade, ou seja, na condição de
conduzido e não de condutor – covardia e preguiça:

A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos
homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma direção
estranha (naturaliter maiorennes), continuem no entanto de bom grado
menores durante toda a vida. São também as causas que explicam por que é
tão fácil que os outros se constituam em tutores deles (KANT, 1985, p. 100).

Somente quando o homem tem noção do estado de submissão em que vive e, decidindo pela
mudança, tem coragem de agir segundo sua própria consciência, alcança a maioridade e se torna
tutor daqueles que na menoridade permanecem, seja pelas causas elencadas acima ou por ainda
estarem na idade infantil. Convém salientar, diante disto, que alguns homens se sentem confortáveis
nessa situação e preferem ter alguém que os comande a ter trabalho de decidir por si mesmos. Nem
todos alcançarão, ao fim, a maioridade do pensamento, alguns permanecerão na selvageria, na
condição de submissão a seus instintos.

Educação, então, associa-se à Esclarecimento da mesma forma que este último à liberdade. Não há
esclarecimento sem liberdade. É pela liberdade de pensamento que o homem se torna capaz de fazer
uso “público de sua própria razão em todas as questões” (1985, p. 104), inclusive manter sob sua
tutoria aqueles que, por vontade própria, dela não desejam sair, ou ainda, de certa forma desejam que
a maioridade não lhes seja algo provável. Frise-me que Kant considera que em algumas ocasiões
faz-se necessária a submissão para que se mantenha a ordem e sejam controlados os impulsos dos
que pensam, dos que já alcançaram a maioridade. Isto, no entanto, não lhes tira a liberdade de refletir
e externar sua posição no momento oportuno, mas ratifica que são livres inclusive para não se deixar
levar pelas reações impulsivas (KANT, 1985).

Na atualidade, falar de humanidades nos remete a um pensamento sobre as ciências humanas e,
porque não dizer, sobre educação, uma vez que áreas como filosofia, história, pedagogia, letras,
administração, direito, antropologia cultural e artes como música, cinema ou dança trabalham
efetivamente tanto tecnologia quanto humanidades. São áreas que põem o ser humano como objeto
de estudo em suas diferentes atuações enquanto produtores de conhecimento e também seus
consumidores. A fim de não cair no mito das origens, estabelecemos um recorte cronológico que
aponte primeiro para as mudanças provocadas pela tecnologia na educação brasileira e o ensino de
humanidades no século das luzes e como a tecnologia nos séculos XX e XXI propiciou o surgimento
das humanidades digitais.

As humanidades no século XVIII tinham um caráter muito mais filosófico, inclusive na concepção de
homem que o termo carregava. Era um homem europeu, de preferência francês, da elite mais
abastada, cujo domínio das línguas, em especial o latim, o grego e o hebraico, complementariam o
perfil de alguém culto e importante. Elas, naquela altura, consistiam na preparação do homem para o
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pleno exercício de seu papel enquanto sujeito ativo na sociedade. Cabia, então, à igreja católica ser a
guardiã dessa instrução. A segunda metade do século XVIII marcou o rompimento dessa formação
sob a tutela da igreja para a égide do estado (BARBOSA, 2018).

Torna-se difícil juntar numa mesma frase humanidades, igreja e século XVIII sem se reportar ao que
foi esse período no Brasil e em todos os territórios sob o domínio da coroa Lusitana. A segunda
metade do referido século foi marcada por um conjunto de reformas públicas que mudaram o cenário
educacional em Portugal e suas colônias. Essas reformas foram responsáveis por significativas
mudanças no modo de ensinar e nos agentes responsáveis por tal tarefa. Uma delas, quiçá a mais
drástica, consistiu na consolidação de um corpo docente submetido ao Estado e responsável pela
ministração de aulas régias de Humanidades, já que o governo havia “desalojado os Jesuítas de seus
colégios e não poderia deixar de suprir prontamente a enorme lacuna que se abrira na vida
educacional portuguesa” (CARVALHO, 1978, p. 79). Para tanto, foi necessário selecionar professores,
uniformizar seu método de ensino e estabelecer um corpus literário condizente com o que apregoava
a Lei. Na prática real, isso significativa retirar das mãos da igreja o poder de formar o cidadão.

O século XVIII, especialmente durante as reformas da educação que vigoravam em Portugal e suas
colônias, principalmente o Brasil, trazem muito dessa concepção de homem. Naquele momento, o
então Marquês de Pombal, espécie de primeiro ministro português, no bojo das reformas
educacionais promovidas em Portugal e seus domínios, instituiu na educação um caráter mais
científico e de experimentação primeiro nos Estudos Menores e depois dentro da universidade. Para
Barbosa (2018) e Nunes (2013) houve, de fato, dois momentos cruciais nessas reformas do ensino: o
que tenciona mudar o método de ensino jesuítico, nos Estudos Menores, e o segundo momento
consistia na saída do ensino catedrático para o enciclopédico nas universidades, respectivamente.

Esse pensamento filosófico balizou historicamente toda a Europa e indica novas maneiras de
conceber o mundo, a sociedade e as instituições. Tal pensamento recebe o nome de Iluminismo e
pode ser compreendido como o desdobramento de concepções desenvolvidas desde o
Renascimento, quando os princípios de individualidade e razão ganharam espaço nos séculos iniciais
da Idade Moderna. O Iluminismo propunha substituir as crenças religiosas que, segundo seus
defensores, bloqueavam a evolução do homem, apenas possível pela razão e ciência; proporcionar a
modernização do aparelho administrativo com o objetivo de suprir os anseios da nobreza e da
burguesia e discutir assuntos relacionados à liberdade política, religiosa e econômica. Logo, havia
uma formação pretendida pelo Estado. Essa expectativa iluminista foi mudando ao longo dos anos.

Este movimento apontava ainda para a consolidação da nacionalidade através da criação dos
estados-nação, unificação vernacular e laicização do ensino, sendo este último um dos fatores mais
discutido de toda a reforma ocorrida durante aquele período, posto que representasse a atitude mais
radical do Pombalismo: a expulsão dos jesuítas da Corte portuguesa e territórios e,
consequentemente, o fim do monopólio dos inacianos sobre a educação local.

Para Durkheim (2007, p. 48), a intervenção do Estado na educação poderia garantir uma “suficiente
comunidade de ideias e de sentimentos sem o que nenhuma sociedade subsiste”, contribuindo para a
consolidação do estado-nação pensada pelo legislador para Portugal. Estabelecer a unificação de
pensamento significaria facilidade na implantação dos ideais pombalinos de estatização da educação,
unificação da língua, civilização do índio. A garantia do progresso das reformas passava pelo controle
da educação que não deveria ser, como afirmara o mesmo autor anos mais tarde, “inteiramente
abandonada ao arbítrio dos particulares”.

AS MUDANÇAS SOBRE AS HUMANIDADES NO DECORRER DOS SÉCULOS

Tereza Cardoso (2002), quando se refere ao ensino de Humanidades no século XVIII, especialmente
as mudanças de cunho educacional que visavam a algo ainda mais substancioso, como a
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consolidação do Estado-nação português, afirma que foi necessário ao governo de Dom José I tomar
medidas que garantissem a continuidade da educação dos súditos da Coroa, que a expulsão dos
jesuítas não deveria constituir um rompimento com a Igreja Católica e que esta continuaria
obrigatoriamente presente, até mesmo para garantir ao rei a legitimação da benção divina:

O estado luso assumia diretamente, pela primeira vez, os encargos da
educação pública, tornando-a leiga, embora a religião católica continuasse
obrigatoriamente presente. Inspirada no Iluminismo português expressado nas
obras de Verney e Ribeiro Sanches sobretudo, essa reforma dos estudos fazia
parte de um conjunto de medidas mais profundas de um projeto mais amplo
que extrapolava o campo jurídico, prolongando-se pelo cultural e que
ultrapassou o período pombalino (CARDOSO, 2002, p. 92-93).

A Ilustração portuguesa, de acordo com Teixeira (1999, p. 25), está totalmente relacionada ao
governo pombalino em decorrência do seu despotismo esclarecido e sua luta pela “valorização do
saber aplicado à busca da felicidade terrena e do bem-estar social”. Nesta busca pela felicidade,
termo totalmente iluminista, a religião não se constituiu em entrave para o crescimento pessoal,
conforme defendido pelo iluminismo francês, mas seu braço pedagógico – a Companhia de Jesus –
sim, na medida em que não tinha compromisso com o Estado português, mas com Roma, e não
participava das reformas de cunho político, econômico, educacional e social implementadas por
Portugal para todo o seu reino e territórios: transformar os vassalos do rei em homens aptos para a
guerra, para a burocracia estatal e para a diplomacia. Caberia ao governo criar mecanismos que
suprissem e suprimissem o vácuo deixado quando da retirada dos responsáveis até aquele momento
pela educação luso-brasileira.

Assim sendo, ao tomar como recorte o ensino de Humanidades, o livro em idioma vernacular é a
tecnologia primordial e representou, durante o século XVIII, o ponto crucial de mudança de
comportamento e, quiçá, da saída do homem do estado de ignorância para o de tomada de decisão.
O século XXI também nos brinda com a junção entre tecnologia e humanidades.

Para Portugal setecentista, formar este exército de homens civilizados passava inicialmente pela
reforma na educação e constituição de um corpo de profissionais aptos e reconhecidamente
habilitados para tão importante oficio, de tal modo que não fosse sentida a falta da ação pedagógica
jesuítica. Esses profissionais deveriam ter clara a noção de que serviam ao Estado, a ele deviam
obediência, seriam regidos por um sistema burocrático cujas orientações legais deveriam ser
respeitadas e que as instruções didático-pedagógicas e aplicação do Método Antigo deveriam ser
adotadas por todos os professores régios. A falta de observância ao que fora promulgado implicaria
em punições discriminadas na Lei:

Quando algum dos Professores deixar de cumprir com as suas obrigações,
que saõ as que se lhe impõem neste Alvará; e as que ha de receber nas
Instrucções, que mando publicar; o Director o advertirá, e corrigirá. Porém naõ
se emendando, mo fará presente, para o castigar com a privaçaõ do emprego,
que tiver, e com as mais penas, que forem competentes (PORTUGAL, 1830,
p.675).

Para que o novo modelo fosse levado à prática e cumprido, foi criado, por força da lei de 1759, o
cargo de Diretor Geral dos Estudos que promoveria um censo a fim de tomar ciência da quantidade
de professores de Línguas e Retórica existentes em terras portuguesas dentro e fora de Europa,
regulamentaria os exames e nomeação de todos os Professores Régios aprovados, ao tempo que
proibiria o ensino pelos métodos e livros considerados antiquados, nocivos à mocidade, e o exercício
da profissão por parte daqueles que legalmente não estivessem licenciados (CARVALHO, 1978).
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O Diretor Geral seria escolhido pelo próprio Marquês de Pombal, deveria atentar para as diretrizes
presentes no Alvará de 1759 e os professores, a partir de então funcionários do Estado, seriam seus
subordinados. Caber-lhe-ia ainda informar ao Marquês, anualmente, o progresso dos Estudos,
passando-lhe uma “relação fiel do estado delles; ao fim de evitar os abusos, que se forem
introduzindo”; advertir e corrigir os professores que, por ventura, infringissem o que ordenava o Alvará
e as instruções que discriminava, sendo-lhe facultado o direito de “castigar com a privação do
emprego, que tiver, e com as mais penas, que forem competentes” os ditos professores infratores; e
preservar a ordem e harmonia que devem ser observadas entre eles, a fim de “que todos conspirem
para o progresso da sua profissão, e aproveitamento dos seus Discípulos” (PORTUGAL, 1830, p.
675).

Para Durkheim (2007), a existência de normas serve para consagrar as profissões e que isto não é
diferente em relação à categoria docente, acrescenta ainda que “submetemo-nos a elas porque nos
tornam saudáveis, porque os testes a que essas regras foram submetidas acabaram por
consagrá-las, porque as experiências passadas nos garantem o valor de seu princípio” (2007, p.
SN)[i]. Comparada à justificativa apresentada pelo Marquês de Pombal para aplicação do Método
antigo, de que a prática de um ensino menos complexo, mais simplificado e dado em língua
vernacular contribuía para aprendizagem e que os exemplos passados comprovavam o “valor de seu
princípio”, vê-se que a afirmação do autor citado ratifica aquela utilizada tempos antes:

Para que a regra seja obedecida tal como convém que seja obedecida, nós
devemos nos submeter a ela não para evitar penas ou para lograr
recompensas, mas tão-somente porque a regra ordena, e por respeito à
própria regra, porque ela se apresenta a nós como respeitável (DURKHEIM,
1997, p. SN).

As reformas pombalinas que resultaram na reestruturação da educação em Portugal e seus domínios
objetivavam uma mudança na sociedade lusa a fim de prepará-la tal qual o modelo Francês e Inglês
vigente para as modificações políticas e econômicas iminentes. Europeizar a população era a tarefa a
que se dispunha Portugal e caberia ao Estado tornar-se responsável pelo sistema que poderia
contribuir ativamente no cumprimento desse intento: a educação laica.

Foram abertas escolas de ler, escrever e contar onde os meninos e meninas do reino e seus domínios
aprenderiam primeiramente a língua portuguesa – alçada à categoria de língua nacional em 1757, por
força da Lei do Diretório dos Índios do Grão Para e Maranhão –, e depois teriam aulas de aritmética,
foi reformado o Real Colégio dos Nobres, em Portugal, para ensino dos meninos nobres, onde se
preparariam para o ensino superior, tendo aulas de Humanidades, foi reformada a Universidade de
Coimbra em 1772, cujos estatutos eram uma prova da autoridade do Marquês de Pombal frente às
reformas promulgadas durante aquele período, a troca do método jesuítico de ensino de gramática
pelo Método Antigo possibilitou que alguns alunos entrassem na Universidade de Coimbra sem que
fosse preciso passar pelos exames preparatórios, dada a demonstração de domínio e fluência nas
línguas clássicas.

A antiga Faculdade de Artes era acusada ou reduzida a um Curso de Humanidades e segundo Férrer
(1998, p. 68), expressões “Latim e Humanidades” e “Letras Humanas” eram designadas para os
estudos considerados básicos ao conhecimento de todas as ciências. A expressão “escolas de ler,
escrever e contar” substituiu as chamadas escolas de ensino elementar e essas instituições
contemplavam, assim, os conteúdos escolares principais juntamente com o ensino tradicional da
doutrina cristã e as regras de civilidade. A idade mínima para ingresso era quatorze anos, mediante a
documentação exigida e solicitada nos demais cursos da Universidade, como por exemplo, a certidão
de batismo.

Havia, entretanto, estudos preparatórios em Humanidades, para o curso de Filosofia, pelo ensino da
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Língua Latina e Grega. O tempo de duração do curso era de quatro anos, sendo a Filosofia dividida
em três partes, a Racional, a Moral e a Natural. Na Filosofia Racional, estava compreendida a Lógica
e a Ontologia, que se juntaria à Pneumatologia, que compreende a Ciência dos Espíritos e se divide
em Teologia Natural e Psicologia, formando assim a Metafísica, que tratava dos primeiros princípios e
da natureza espiritual.

Portanto, pensar as Humanidades partia desse contexto de mundo: formar o homem de tal maneira
que ele fosse útil ao Estado. Ter acesso à uma educação forjada a partir da leitura de livros
enciclopédicos, cujo discurso estivesse alinhado aos planos do regente para Portugal e suas colônias,
e não àqueles cunhados no seio da igreja e sob a tutela da Companhia de Jesus, faria toda a
diferença no ensino desses cidadãos conhecidos futuramente como homens das Letras.

As humanidades, apesar da distância de pouco mais de 250 anos do início desse ensino no Brasil,
volta à cena e novamente acompanhada da tecnologia. Se antes o surgimento da impressa
possibilitou o acesso aos livros, ao objeto tecnológico dos idos dos séculos XVI, XVII e XVIII, os
séculos XX e XXI presenteiam o cidadão em formação com as mídias eletrônicas, a tecnologia capaz
de propiciar o homem moderno tanto o acesso a textos que pode lhe possibilitar alcançar o
esclarecimento, e por isso a maioridade, quanto a ignorância, a menoridade, a que Kant se refere no
início desse texto.

A invenção da tipografia delimitou um novo tempo marcado pelo avanço tecnológico. Anísio Teixeira
faz a apresentação do livro de Marshall McLuhan no Brasil, afirmando duas sentenças marcantes: “o
novo meio de comunicação que é a palavra impressa faz-se o grande instrumento da civilização”
(MMCLUHAN, 1962, p. 11 e pg. 12) e “a sua obra é como a revelação de uma fotografia”. De fato, ao
estudar as galáxias, podemos vislumbrar algumas ideias sobre a formação do Universo, onde
estima-se que haja bilhões de outras galáxias. Da mesma forma que Gutemberg e sua máquina de
tipografia modificaram a forma de comunicação entre as pessoas, a internet também inaugurou nova
forma dos seres humanos trocarem informações e conhecimentos entre si.

McLuhan (1962) instiga-nos a perceber a tecnologia como extensão dos sentidos humanos. Portanto
a necessidade de transportar a linguagem ou a fala evidenciou a invenção protagonista dos seus
estudos. Inclusive o autor cobra da história o que muito tempo depois entenderíamos como
cibercultura:

Até agora os historiadores do desenvolvimento da cultura têm tido a tendência
de isolar os eventos tecnológicos, muito à maneira pela qual os físicos
clássicos tratavam os eventos físicos. Louis de Broglie, descrevendo A
revolução na física, empresta muita importância a essa limitação inerente ao
método cartesiano ou newtoniano, os quais tanto se aproximam dos processos
dos historiadores que adotam um “ponto de vista” individual (MCLUHAN, 1962,
p. 23).

O autor refaz esse caminho da tecnologia a fim de reescrever essa história ou dar voz a ela.
Aproximadamente trinta anos depois de publicado A Galáxia de Gutemberg, iremos nos deparar com
estudos da cibercultura, que apontam exatamente para o caminho pelo qual ele tanto chamou
atenção. Porém, cabe considerar que não podemos pensar na tecnologia como algo estanque,
separado da sociedade e da cultura.

Pierre Lévy (1999, p. 17) enuncia o ciberespaço como um novo meio de comunicação que surge da
interconexão mundial de computadores, em que o referido termo representa não apenas a
infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que
ela abriga. Os seres humanos navegam e alimentam esse universo, determinando um espaço de
diálogo aberto pela comunicação de mais de um computador.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/educacao_e_tecnologia_das_humanidades_classicas_as_humanidades_di.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



A área de humanidades tem utilizados esse terreno para fértil produção intelectual na disseminação
de trabalhos e práticas profissionais, cujas redes sociais tem promovido um importante papel na
divulgação desse material, conforme fica explícito:

Assim, e sendo as redes sociais espaços coletivos e colaborativos de
comunicação e de troca de informação, podem facilitar a criação e
desenvolvimento de comunidades de prática ou de aprendizagem desde que
exista uma intencionalidade educativa explícita. Estas comunidades virtuais
têm-se afirmado como uma importante alternativa à aprendizagem e aos
contextos organizacionais tradicionais e, ao serem suportadas pelas
tecnologias, tornaram-se mais visíveis na atualidade. Representam ambientes
intelectuais, culturais, sociais e psicológicos que facilitam e sustentam a
aprendizagem, enquanto promovem a interação, a colaboração e o
desenvolvimento de um sentimento de pertença dos seus membros (PORTO e
SANTOS, 2014, p. 75).]

Dentro da concepção da cibercultura, atitudes e modos de pensamento e práticas são desenvolvidas
com a mediação tecnológica, abrindo um importante marco para que a educação promova as
mudanças pelas quais é tão cobrada pela qualidade da aprendizagem. Nesse contexto de mundo e
de novos espaços de ensinar e aprender, as humanidades precisaram se (re)posicionar para
continuar alinhando o homem como objeto de estudo ao seu tempo. As ciências já tão fragmentadas
pela produção do conhecimento, precisam ser encaradas sob novos olhares e paradigmas. O duelo
ciências exatas versus ciências humanas precisa atingir patamares mais complementares do que
excludentes. O livro “O fuzzy e o techie: por que as ciências humanas vão dominar o mundo digital”,
lançado em 2017 por Scott Hartley mostra que o avanço a um mundo cada vez mais tecnológico com
uma desvalorização pelo senso comum da formação em ciências humanas não é uma premissa
verdadeira. O autor pretende mostrar a relação de sucesso que existe entre os chamados fuzzies que
ele denomina os profissionais das ciências humanas, e sua colaboração com os techies, aqueles
profissionais das ciências exatas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino passa constantemente por mudanças essenciais para a sua continuidade. Neste estudo nos
atemos a fazer uma breve análise acerca do ensino de humanidades e como ele dialoga com o
avanço da tecnologia, uma vez que a presença dela sempre propiciou mudanças na educação. O
século XVIII, em Portugal e no Brasil, foi marcado pelo ensino de Humanidades clássicas para o bem
da formação do homem civilizado e em conformidade com os propósitos do Estado. A mudança
significou o acesso às gramáticas das línguas latina, grega e hebraica e da retórica a partir de livros
em língua portuguesa – eis aqui a maior mudança propiciada pela tecnologia e possibilitada pela
imprensa surgida no século XV.

Os séculos XX e XXI vêm com novas mudanças em relação à associação entre tecnologia,
humanidades e educação. A mais importante dela é a possibilidade de acessar de forma autônoma a
tecnologia e não ser, necessariamente, guiado por alguém como acontecia no século XVIII. O
ambiente cibernético fornece um mundo de possibilidade e novas formas de conceber as
humanidades surgem dessas mudanças. Uma delas foi a dilatação da abrangência do termo. Se
antes as humanidades estavam ligadas as línguas e à retorica, agora abarca várias outras áreas que
atravessam o homem em sociedade.

As diversas maneiras que utilizamos a tecnologia em busca de informação tendem a criar crises e
contradições entre o ser humano e a rede. No nosso caso, podemos transpor para as humanidades
essa tensão conceitual. Tal atrito foi abordado por Manuel Castells (1999), que destacou o fato da
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revolução da tecnologia da informação ter sido fundamental para analisar a complexidade da nova
economia, sociedade e cultura em formação. A tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser
entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. Muito embora a cultura da internet
tenha sido apontada pela influência e formação das culturas tecnomeritocrática, hacker, comunidades
virtuais e empreendedoras, Castells indica que o maior propagador da rede é o Estado, na medida em
que atua enquanto força incentivadora, impulsionando a competitividade das empresas, demandando
sua produção e lucro.

Essa configuração pode indicar possibilidades para explicar as mudanças pelas quais as
humanidades passaram ao longo dos séculos. Seja por uma formação mais filosófica ou voltada ao
ensino das línguas, seja por uma habilidade em disciplinas mais voltadas para as artes ou para a
aplicação nas ciências sociais e humanas, o fato é que a técnica e a finalidade da formação no tempo,
foram (e são) elementos fundamentais para justificar que o sentido das humanidades foi atendendo
aos anseios das políticas públicas na objetivação da formação de um perfil desejado pelo Estado.

Toda essa mudança permite verificar as formas pelas quais o homem desenvolveu sua cultura digital.
Da passagem da oralidade para a escrita até a chegada do ciberespaço, em todo esse percurso,
houve importante desenvolvimento da linguagem e da forma de comunicação. A construção cultural
acrescenta uma dimensão social importante, na qual a tecnologia é o meio de integração simbólica.

Certamente o futuro próximo nos trará novas possibilidades de usar a tecnologia em prol de uma
educação que considere o homem em todas as suas dimensões e as humanidades, hoje chamadas
de digitais dadas as relações com os avanços tecnológicos, também passará por mudanças, uma vez
que elas só existem por causa do conhecimento que o homem adquire, transforma e multiplica.

[i] Todos os comentários e citações do texto O ensino da moral na escola primária (1997) de Emile
Durkeim estão desprovidos de paginação porque foram retirados de um arquivo da internet que não
disponibilizou tal recurso.
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