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Resumo 
 

A capacidade de apreensão e uso das tecnologias – ao lado dos demais capitais adquiridos 
pelos jovens ao longo de suas vidas – tem contribuído de forma decisiva na configuração do 
perfil de interação midiática apresentado pelos internautas. Contudo, diante do 
embaralhamento de fatores que compõem a sociedade contemporânea, tem também se 
mostrado também cada vez mais nebulosa a compreensão de questões relacionadas ao uso 
dessas mídias e tecnologias - especialmente no que se refere à educação - na construção de 
um novo capital, o cultural digital, que permita aos jovens ampliarem sua condição de 
autonomia diante das possibilidades interativas das redes digitais. Assim, este artigo se 
propõe a discutir as questões envolvidas na aquisição desse novo capital e sua perspectiva 
de redução do fosso de desigualdades nos processos de apropriação tecnológica. 
 
Palavras-chave: comunicação; educacação; internet; tecnologia. 

 

Nos dias em que vivemos, consideramos que a questão da relação estabelecida com 

a tecnologia nos processos de construção da cidadania tem ganhado ainda mais relevância. 

Essa capacidade de apropriação das possibilidades tecnológicas vem permitindo o 

desenvolvimento de experiências que culminam em mobilizações sociais que ultrapassam 

as fronteiras do virtual e tomam os espaços públicos, grandes manifestações que chegam a 

interferir na ordem do poder constituído, como têm ocorrido em vários países. Assim, o 

cenário contemporâneo amplia a relevância da compressão dos processos de formação dos 

atores que interferem e lideram essas novas trajetórias para percorrer caminhos desbravados 

concomitantemente nos espaços públicos e virtuais, exigindo dos cidadãos capacidade de 

mobilidade em ambos os ambientes. 

Isso ocorre em um contexto permeado pelo fato de os jovens que constroem e 

movem o panorama contemporâneo, segundo Henry Jenkins (2010), usarem redes sociais 

diferentes e se comunicarem com seus amigos por meio de mensagens de texto, apesar de a 

principal motivação para esses processos interativos continuar sendo a mesma, presente nas 

mais diversas gerações de adolescentes, com ou sem acesso às modernas tecnologias: a de 
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criar um lugar para eles mesmos dentro do ambiente das escolas, de inseri-los a um grupo. 

Desse modo, aponta o pensador americano, a maioria das novas práticas digitais, que 

podem parecer alienígenas para os mais velhos, está servindo a propósitos que todos 

conhecem a partir de suas próprias experiências de vida. Atualmente, o Facebook e as 

demais redes sociais são o local em que acontece uma parcela significativa das nossas 

interações sociais e esse percentual só tende a aumentar. Diante desse quadro, é 

compreensível que o impacto do conteúdo publicado nesses sites sobre as pessoas também 

cresça.  

As ações, reações e inovações propostas e desenvolvidas por essa geração que neste 

início do século XXI ingressa no mercado de trabalho, respondem a um período profundo e 

prolongado de transição de mídias, que está inspirando mudanças em todos os níveis – seja 

econômico, social, cultural, político ou legal. Justamente aquele que começamos a 

experimentar desde o primeiro contato com a internet que chegava ao Brasil na década de 

1990. Ainda de acordo com Jenkins, não há expectativa de redução do ritmo dessa mudança 

nos próximos tempos. Assim, como é natural que os jovens sejam sempre os primeiros a se 

adaptar às tecnologias e práticas culturais emergentes – buscando achar um lugar só deles – 

são também eles os grandes atores e a personificação da mudança que as mídias estão 

trazendo, tornando-se os grandes guardiões da evolução das práticas culturais. 

Segundo o sociólogo catalão Manuel Castells, o fato de as redes sociais ganharem 

cada vez mais espaço na conexão de todas as dimensões da vida das pessoas é uma 

tendência importante para a sociedade em geral, pois essas redes têm se tornado espaços 

vivos, criando um movimento que “transforma a cultura ao induzir o compartilhamento” 

(CASTELLS, 2013, p.169). Em declarações dadas durante visita ao Brasil, Castells chamou 

atenção para a semelhança entre as dezenas de movimentos sociais que, na era da internet, 

agitaram os quatro cantos do mundo desde 2008, quando a crise financeira na Islândia 

gerou manifestações que terminaram com a renúncia do governo e a criação de uma nova 

Constituição com alta participação popular via internet. A primeira semelhança é que todos 

são movimentos em rede, que nasceram na internet, um espaço no qual “não podem ser 

reprimidos de início”.  

Para o autor, além das redes sociais da internet, como Facebook e Twitter, as redes 

pessoais também são fundamentais para o nascimento desses movimentos. Segundo ele, se 

aquilo que os manifestantes estão fazendo é um desafio à ordem institucional, não basta 

apenas criticar na internet, é necessário que o movimento seja visível, os movimentos são 
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globais e locais ao mesmo tempo. “Esses movimentos nascem a partir de demandas locais, 

mas estão em comunicação constante com o resto do mundo”, declarou o sociólogo a 

jornalistas. “As manifestações se difundiram muito rápido, pois seus organizadores e 

participantes sabiam o que estava acontecendo ao mesmo tempo nos outros países”. 

Contudo, a formação desses cidadãos atuantes na movimentação desse cenário não se limita 

ao simples acesso às redes sociais, requer a aproximação dos cidadãos daquilo que Castells 

denomina “a cultura da autonomia”: 

Autonomia refere-se à capacidade de um ator social tornar-se sujeito 
ao definir sua ação em torno de projetos elaborados 
independentemente das instituições da sociedade, segundo seus 
próprios valores e interesses. A transição da individuação para a 
autonomia opera-se por meio da constituição de redes que permitem 
aos atores individuais construírem sua autonomia como pessoas de 
posição semelhante nas redes de sua escolha. Eu afirmo que a 
internet fornece a plataforma de comunicação organizacional para 
traduzir a cultura da liberdade na praticada autonomia. 
(CASTELLS, 2013, p. 168) 

 

Cabe destacar, contudo, que, para atingir tanto a individuação, quanto a autonomia 

ou mesmo a cultura da liberdade, há que se contar com precedentes sociais e econômicos 

muitas vezes pouco acessíveis a grande parte dos brasileiros. Nos dados coletados para esta 

tese, como apresentaremos a seguir, conseguimos perceber que, de fato, a tecnologia e a 

educação podem atuar juntas para contribuir na redução das diferenças nas condições de 

acesso a essa autonomia, mas somente em situações específicas. Isso posto, cabe ressaltar 

também que, em pesquisa anterior, realizada na Espanha, o próprio Castells comprovou a 

relação direta entre o alcance dessa autonomia e o uso da internet.  

Descobrimos que, quanto mais as pessoas eram autônomas em cada 
umas das seis dimensões (pessoal, profissional, empresarial, 
comunicativa, corporal e sociopolítica), mais frequente e mais 
intensamente usavam a internet. E, num determinado período, 
quanto mais usavam a internet, mais aumentava seu grau de 
autonomia. Há de fato um círculo virtuoso entre as tecnologia da 
liberdade e a luta para libertar a mente das estruturas de dominação. 
(CASTELLS, 2013, p. 170) 
 

Em Redes de indignação e esperança, o autor catalão cita ainda um estudo 

realizado, em 2010, na Grã-Bretanha, pelo sociólogo Michael Willmott, apontando que o 

uso da internet qualifica as pessoas, ao reforçar seus sentimentos de “segurança, liberdade 

pessoal e influência – todos com efeito positivo sobre o bem-estar pessoal”. A pesquisa 
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teria comprovado também que esse efeito seria ainda mais perceptível para indivíduos “de 

baixa renda e pouca qualificação, habitantes do mundo em desenvolvimento e mulheres”. 

 Para além das condições econômicas e sociais da população, conforme ressaltamos, 

o antropólogo Gilberto Velho pondera ainda sobre os limites da própria tecnologia, assim 

como da cultura, e sobre as barreiras e impossibilidades de comunicação que continuarão 

existindo, independentemente dos avanços tecnológicos e econômicos. 

É claro que existe democratização.  Mas é importante lembrar que 
essas possibilidades, de ter acesso, fazer combinações, têm limite 
socioeconômico.  No Brasil, a proporção de pessoas que têm acesso 
direto à internet, por exemplo, é pequena comparada a outros 
lugares do mundo. Por outro lado, por mais flexíveis que sejam as 
possibilidades da internet, também há limites que são construídos 
por pessoas, por terem determinadas tradições culturais.  É claro que 
a comunicação é muito melhor, muito mais rápida. Ou seja, existem 
grupos que podem se comunicar de maneira mais efetiva porque 
compartilham determinados pontos de vista, determinada 
socialização básica, e outros, não. (VELHO, 2013, online) 

Assim, talvez seja muito otimismo afirmar que a mediação socioeconômica perca 

força diante de jovens aptos a apreenderem a condição tecnológica atual, mas, por meio da 

presente pesquisa, conseguimos visualizar uma forte interferência da educação e do 

ambiente familiar no sentido contrário do distanciamento, contribuindo de maneira 

significativa para a aproximação desses jovens da condição de cidadãos. 

Nomeamos essa necessidade como capital cultural digital, uma capacidade a ser 

construída ao longo da vida e envolve não só os processos de educação formal, como 

também outras questões de socialização. Esse capital cultural digital seria, assim, a 

condição para alcançar a autonomia de que fala Castells (2013), compreendendo também as 

questões de formação observadas a partir de conceito desenvolvido por Bourdieu (1996). 

Em muitas das declarações que coletamos na pesquisa empírica realizada para esta tese, 

como veremos a seguir, as experiências culturais e sociais – especialmente as vividas diante 

das telas – ganham a importância de permitir a essas pessoas que não temam as máquinas, 

mesmo que esses jovens não tenham nascido diante da oferta e do acesso simples e rápido a 

tantos dispositivos como ocorre com a geração que lhes sucedeu. 

Podemos afirmar que criar essas condições básicas tratadas por Gilberto Velho 

exige necessariamente melhoria do processo educacional – principalmente –, mas também a 

continuidade na evolução da inclusão socioeconômica e redução das desigualdades sociais 

que o Brasil tem vivido nas últimas décadas.  
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Porém, diante de um cenário que aponta que os alunos brasileiros já têm amplo 

acesso aos dispositivos que os conectam à tecnologia, vemos a necessidade de considerar o 

avanço no pensamento do papel pedagógico das mídias na educação. Nesse aspecto, 

podemos pensar que quem tenha que ser incluído digitalmente talvez seja o professor (mais 

no sentido de adotar a utilização das mídias em sala de aula do que propriamente de ter 

acesso material a esses dispositivos), porque os alunos já vivem outros tipos de inclusão 

com esse mundo digital. É dentro desse contexto que conseguimos reforçar também a ideia 

de que se torna cada vez mais difícil dissociar Educação de Comunicação. Isso envolve 

pensar sobre o lugar da tecnologia na formação cultural, em sua natureza cada vez mais 

evidentemente constitutiva e menos instrumental, como condição da própria vida social – o 

que aponta, segundo Kerchkove (2009), que o futuro já está aqui, a questão é que não foi 

distribuído equitativamente, porque outros tantos não estabelecerão com ela, a técnica, 

qualquer relação.  

Descobrir mais sobre esse ‘futuro’ e sua ‘distribuição’ trouxe a necessidade de nos 

aproximarmos da questão da técnica de que trata Martin Heiddeger (2007). Esta 

aproximação mostra-se fundamental para as reflexões que pretendemos, sobretudo quando 

se considera que, para ele, “a técnica não é, portanto, meramente um meio. É um modo de 

desabrigar. Se atentarmos para isso, abrir-se-á para nós um âmbito totalmente diferente para 

a essência da técnica. Trata-se do âmbito do desabrigamento, isto é, da verdade” 

(HEIDEGGER, 2007, p. 39). 

 Assim como Heidegger a compreende e destaca, a técnica não é um outro em 

relação à humanidade. Ela faz parte das relações, é integrante e não pode ser dissociada e 

tem se tornado cada vez mais presente no nosso cotidiano. Segundo o autor, tanto as 

técnicas modernas quanto as antigas cabem nessa reflexão. E o pensador vai além: para ele, 

a natureza da técnica é da criação. Ela é dotada de vontade e de um destino. Mais do que 

isso, a técnica não pode ser explicada por ela mesma, ou melhor, não diz respeito aos 

termos da própria técnica. “Não sendo nada de técnico a essência da técnica, a consideração 

essencial do sentido da técnica e a discussão decisiva com ela têm de dar-se num espaço 

que, de um lado, seja consanguíneo da essência da técnica e, de outro, lhe seja 

fundamentalmente estranho”, afirma (HEIDEGGER, 2007, p.37).  

A importância dos questionamentos de Heidegger mostra-se mais uma vez quando 

consideramos que, a despeito da centralidade da técnica na constituição das mais prosaicas 

das atividades humanas no mundo contemporâneo, parece ainda prevalecer, tanto no âmbito 
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da Comunicação como no da Educação, uma visão ainda marcadamente instrumental da 

técnica: 

É correto dizer: também a técnica moderna é um meio para fins. Por 
isso, todo esforço para conduzir o homem a uma correta relação 
com a técnica é determinado pela concepção instrumental da 
técnica. Tudo se reduz ao lidar de modo adequado com a técnica 
enquanto meio. Pretende-se, como se diz, "ter espiritualmente a 
técnica nas mãos". Pretende-se dominá-la. O querer-dominar se 
torna tão mais iminente quanto mais a técnica ameaça escapar do 
domínio dos homens. (HEIDEGGER, 2007, p.39.) 

 

A técnica precisa, porém, ser compreendida dentro de sua própria esfera. “Quanto 

mais nos avizinharmos do perigo, com maior clareza começarão a brilhar os caminhos para 

o que salva, tanto mais questões haveremos de questionar. Pois questionar é a piedade do 

pensamento”, declara o pensador (HEIDEGGER, 2007, p.38). 

Assim, colocar estes questionamentos sobre a técnica, sob o enfoque das novas 

tecnologias, no âmbito do pensamento comunicacional – e, dentro dele, especificamente 

nos estudos de Comunicação e Educação –, envolve ainda a compreensão das formas 

culturais por dentro de uma nova materialidade que vai além da análise de discurso, 

pedindo a observação das textualidades na rede, da articulação da forma com o conteúdo e 

com a estética que se impõem nas mídias contemporâneas. 

Neste contexto, é que partimos do conceito do sociólogo francês Pierre Bourdieu 

sobre capital cultural para transportá-lo ao momento contemporâneo, especificamente à 

esfera digital, construindo a concepção de capital cultural digital para discutir as novas 

capacidades envolvidas na formação dos cidadãos. Temos, assim, uma questão a ser 

respondida sobre como formar esse capital cultural digital. 

Contra a ideologia carismática segundo a qual os gostos, em matéria 
de cultura legítima, são considerados um dom da natureza, a 
observação científica mostra que as necessidades culturais são o 
produto da educação; a pesquisa estabelece que todas as práticas 
culturais (frequência dos museus, concertos, exposições, leituras, 
etc.) e as preferências em matéria de literatura, pintura ou música, 
estão estreitamente associadas ao nível de instrução (avaliado pelo 
diploma escolar ou pelo número de anos de estudo) e, 
secundariamente, à origem social. O peso relativo da educação 
familiar e da educação propriamente escolar (cuja eficácia e duração 
dependem estreitamente da origem social) varia segundo o grau de 
reconhecimento e ensino dispensado às diferentes práticas culturais 
pelo sistema escolar; além disso, a influência da origem social, no 
caso em que todas as outras variáveis sejam semelhantes, atinge seu 
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auge em matéria de ‘cultura livre’ ou de cultura de vanguarda. 
(BOURDIEU, 2008, p.9) 
 

Bourdieu pontua que as necessidades culturais são fruto da educação. Para ele, “o 

‘olho’ é um produto da história reproduzido pela educação” (BOURDIEU, 2008, p. 10). 

Nesse contexto, vemos que novas regras sociais, econômicas, políticas e culturais têm se 

imposto aos processos de inserção social dos cidadãos. E isso se percebe cada vez com mais 

clareza na fase que antecede a entrada no mercado de trabalho. Essas regras agora já não se 

restringem mais a dar mais oportunidades a quem frequentou bons colégios, viajou 

bastante, domina diferentes idiomas ou recebeu incentivos dentro de espaços artísticos e 

culturais ao longo da vida. Evidentemente que condições assim são centrais e catapultam a 

um patamar mais alto aqueles que delas desfrutam. Porém, outras interferências apontam 

para cenários mais rígidos e complexos de inclusão, o que ampliaria ainda mais a metragem 

dos degraus de separação. Transgredir esses limites envolve a capacidade de apropriação 

cultural que tem “valor de sagrado”, segundo Bourdieu. 

A ciência do gosto e do consumo cultural começa por uma 
transgressão que nada tem de estético: de fato, ela deve abolir a 
fronteira sagrada que transforma a cultura legítima em um universo 
separado para descobrir as relações inteligíveis que unem 
‘escolhas’, aparentemente, incomensuráveis, tais como as 
preferências em matéria de música e de cardápio, de pintura e de 
esporte, de literatura e de penteado. Esta reintegração bárbara do 
consumo estético no universo do consumo comum revoga a 
oposição – que, desde Kant, se encontra na origem da estética 
erudita – entre ‘o gosto dos sentidos’ e o ‘gosto da reflexão’; e, 
entre o prazer ‘fácil’, prazer sensível reduzido a um prazer dos 
sentidos, e o prazer ‘puro’ que está predisposto a tornar-se um 
símbolo de excelência moral e a dimensão da capacidade de 
sublimação que define o homem verdadeiramente humano. A 
cultura que é o produto desta divisão mágica tem valor de sagrado. 
E, de fato, a consagração cultural submete os objetos, pessoas e 
situações que ela toca a uma espécie de promoção ontológica que se 
assemelha a uma transubstanciação. (BOURDIEU, 2008, p. 13) 
 

O autor conceitua o capital cultural como um recurso social, fonte de distinção e 

poder em sociedades em que a posse deste recurso é privilégio de poucos. Refere-se a um 

conjunto de estratégias, valores e disposições promovidos principalmente pela família, pela 

escola e demais agentes da educação, que predispõe os indivíduos à uma atitude dócil e de 

reconhecimento frente as práticas educativas. O pensador francês atribui importância ao 

capital socialmente herdado pelo sujeito e que inclui componentes objetivos, postos a 

serviço do sucesso escolar como o capital econômico, o capital social e o capital cultural, 
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dos quais o capital cultural teria o maior impacto na definição do destino escolar. Para o 

autor, o capital cultural favoreceria não só o êxito escolar, como também possibilitaria um 

melhor desempenho nos processos formais e informais de avaliação – e gostaríamos de 

acrescentar também aqui os processos de inserção midiática. 

A partir da premissa de Bourdieu, torna-se claro que os estratos socioeconômicos 

populares têm um comportamento muito marcado pelas pressões materiais e pelas urgências 

temporais, em outras palavras, os menos favorecidos estariam mais condicionados a lutar 

para satisfazer suas necessidades imediatas, restando-lhes pouco tempo, disposição e 

condição para a aquisição da chamada “cultura livre”. Eles tenderiam, desse modo, a 

internalizar suas chances objetivas de ascensão social, desenvolvendo um senso prático de 

como atingir objetivos concretos, abandonando assim, projetos intangíveis. 

O autor destaca que as diferenças de acesso à cultura e de aquisição desta entre os 

grupos sociais conferem aos mais privilegiados um poder real e simbólico que os habilita a 

apresentar os melhores desempenhos escolares. Diante do advento das novas mídias, o que 

vemos, contudo, é que vários outros agentes estão em ação além dos tradicionais (escola, 

família, igreja). Dessa forma, as questões envolvidas nesses processos de acesso também 

mudam, configurando novas condições para a formação, inclusive do gosto e, 

consequentemente, da construção de capital cultural. 

Os bens culturais possuem, também, uma economia, cuja lógica 
específica tem de ser bem identificada para escapar ao 
economicismo. Neste sentido, deve-se trabalhar, antes de tudo, para 
estabelecer as condições em que são produzidos os consumidores 
desses bens e seu gosto; e, ao mesmo tempo, para descrever, por um 
lado, as diferentes maneiras de apropriação de alguns desses bens 
considerados, em determinado momento, obras de arte e, por outro, 
as condições sociais de constituição do modo de apropriação, 
reputado como legítimo. (...) A definição da nobreza cultural é o 
pretexto para uma luta que, desde o século XVIII até nossos dias, 
não deixou de opor, de maneira mais ou menos declarada, grupos 
separados em sua ideia sobre cultura, sobre a relação legítima com a 
cultura e com as obras de arte, portanto, sobre as condições de 
aquisição, cujo produto é precisamente estas disposições: a 
definição dominante do modo de apropriação legítima da cultura e 
da obra de arte favorece, inclusive no campo escolar, aqueles que, 
bem cedo, tiveram acesso à cultura legítima, em uma família culta, 
fora das disciplinas escolares; de fato, ela desvaloriza o saber e a 
interpretação erudita, marcada como ‘escolar’, até mesmo, 
‘pedante’, em proveito da experiência direta e do simples deleite. 
(BOURDIEU, 2008, p.9) 
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Do ponto de vista de Bourdieu, a posse de capital cultural favorece o desempenho 

escolar na medida em que facilita a aprendizagem dos conteúdos e códigos escolares. As 

referências culturais, os conhecimentos considerados legítimos (cultos, apropriados) e o 

domínio maior ou menor da língua culta, trazidos de casa por certas crianças, facilitariam o 

aprendizado escolar na medida em que funcionariam como uma ponte entre o mundo 

familiar e a cultura escolar. Importante destacar que se vê, neste caso, também a 

importância do capital social como um instrumento de acumulação do capital cultural. O 

capital econômico e o social funcionariam, na maior parte das vezes, apenas como meios 

auxiliares na acumulação do capital cultural. Entretanto, o capital social pode ser convertido 

em outras formas de capital, de acordo com as ações do grupo. Segundo Recuero (2009), o 

uso de sites de redes sociais para a construção de capital social é eficiente e modificador 

para influenciar os valores mais direcionados à construção e à manutenção da rede dos 

indivíduos. Assim, teríamos aqui outra das expressões contemporâneas possíveis para 

estabelecer conexão com nossa ideia de capital cultural digital no sentido que as relações 

sociais (e também as econômicas e políticas) têm se estabelecido na esfera das redes, 

exigindo cada vez mais o desenvolvimento desse capital cultural digital. 

O capital acumulado pelos grupos, essa energia da física social, 
pode existir sob diferentes espécies (neste caso particular, o capital 
de força de combate, vinculado à capacidade de mobilização, 
consequentemente ao número e à combatividade, o capital 
‘econômico’, terra, gado, força de trabalho, também vinculado à 
capacidade de mobilização, e o capital simbólico garantido por um 
uso conforme a outras espécies de capital); ainda que estejam 
submetidas às estritas leis de equivalência, consequentemente 
mutuamente convertíveis, cada uma delas não produz seus efeitos 
específicos senão em condições específicas. Mas a existência do 
capital simbólico, isto é, do capital ‘material’ enquanto é 
desconhecido e reconhecido, evoca, sem invalidar, no entanto, a 
analogia entre o capital e a energia, que a ciência social não é uma 
física social; que os atos de conhecimento que o desconhecimento e 
o reconhecimento implicam fazem parte da realidade social e que a 
subjetividade socialmente constituída que o produz pertence à 
objetividade. (BOURDIEU, 2009, p. 203) 

E acrescenta:  

O conhecimento do mundo social deve levar em consideração um 
conhecimento prático desse mundo que lhe preexiste e que deve ser 
incluído em seu objeto, apesar de que, em um primeiro momento, 
ela deva se constituir contra as representações parciais e 
interesseiras que esse conhecimento prático oferece. Falar de 
habitus é incluir no objeto o conhecimento que os agentes – que 
fazem parte do objeto – têm do objeto e da contribuição que tal 
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conhecimento traz à realidade do objeto. No entanto, não é somente 
reenviar, se é que se pode falar assim, para o real a ser pensado um 
pensamento do real que contribui para sua realidade (e para a 
própria eficácia que ele exerce); mas conferir a esse conhecimento 
um poder propriamente constituinte, o que lhe é, precisamente, 
recusado quando, em nome de uma concepção objetivista da 
objetividade, transforma-se o conhecimento comum ou erudito em 
um simples reflexo do real. (BOURDIEU, 2008, p. 434) 
 

 Daí a necessidade de pensarmos na construção de um capital cultural digital que 

permitisse o desenvolvimento de habilidades e condições para reduzir essas barreiras. Esse 

capital cultural digital é constituído por outras esferas ligadas especialmente à capacidade 

de produção em rede – algo que se tornou central na era digital. A construção e o 

desenvolvimento desse capital poderia permitir, então, alcançar o nível de autonomia de 

atuação no mundo contemporâneo do qual trata Castells (2013). Cabe-nos pensar, porém, 

em como romper as barreiras interpostas no trajeto para chegar a essa autonomia? Por isso, 

referendamos a relevância dos processos de aprendizado e apreensão a partir das colocações 

de Paulo Freire. Em Extensão ou comunicação?, o educador coloca que: 

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e 
somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. 
Por isso mesmo é que, no processo de aprendizagem, só aprende 
verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, 
transformando-o em apreendido, com o que pode, por isso mesmo, 
reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido 
a situações existenciais concretas. (FREIRE, 2011, p. 29) 
 

 Ora, diálogo e pensamento crítico não são naturais do ser humano. Precisam ser 

conhecidos e desenvolvidos desde os primeiros anos do crescimento do sujeito. E somente 

por meio desse desenvolvimento será possível chegar à ‘ad-miração’ do mundo, conforme 

Freire, realizada por um cidadão, dentro do conceito que se tem de cidadania, como 

veremos à frente. Assim:  

A posição normal do homem no mundo, como um ser da ação e da 
reflexão, é a de ‘ad-mirador’ do mundo. Como um ser da atividade 
que é capaz de refletir sobre si e sobre a própria atividade que dele 
se desliga, o homem é capaz de ‘afastar-se’ do mundo para ficar 
nele e com ele. Somente o homem é capaz de realizar esta operação 
que resulta sua inserção crítica na realidade. ‘Ad-mirar’ a realidade 
significa objetivá-la, apreendê-la como campo de sua ação e 
reflexão. Significa penetrá-la, cada vez mais lucidamente, para 
descobrir as inter-relações verdadeiras dos fatos percebidos. 
(FREIRE, 2011, p.35) 
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O educador relaciona essa ‘ad-miração’ com a Comunicação, colocando que o 

processo comunicativo eficiente exige que os sujeitos interlocutores incidam essa sua ‘ad-

miração’ sobre o mesmo objeto, “que o expressem através de signos linguísticos 

pertencentes ao universo comum a ambos, para que assim compreendam de maneira 

semelhante o objeto da comunicação”, (FREIRE, 2011, p.93). Segundo o autor, nesta 

comunicação, que se faz por meio de palavras, “não pode ser rompida a relação 

pensamento-linguagem-contexto ou realidade. Não há pensamento que não esteja referido à 

realidade, direta ou indiretamente marcado por ela, do que resulta que a linguagem que o 

exprime não pode estar isenta destas marcas” (FREIRE, 2011, p.93). A grande questão, 

podemos acrescentar, está em como formar cidadãos capazes de construir cotidianamente 

essa relação pensamento-linguagem-contexto, dotados de capital cultural digital para a 

sustentação dessa cidadania na contemporaneidade. Retomando a ideia sobre como se dá o 

processo de compreensão e apreensão – e, por que não, de ‘ad-miração’, segundo Freire – 

para a construção desse capital cultural digital, como propomos, emprestamos também 

outras leituras que apontam para a importância da formação de receptores-produtores para o 

desenvolvimento de cidadãos.  

Discorrendo acerca dos efeitos trazidos por essas transformações no cenário 

contemporâneo, Kerckhove (2009) aponta que, a longo prazo, a mudança psicológica mais 

importante pode ser a exteriorização da nossa consciência pessoal, comum, mesmo que 

passemos a explorar as percepções táteis externas através dos processos prolongados a 

partir do pensamento. “O mundo exterior vai tornar-se uma extensão da consciência, tal 

como costumava acontecer com as culturas ‘primitivas’. Isto ditará, não o fim, mas o 

afastamento do Homo theoreticus do centro da ação, substituído pelo Homo participans” 

(KERCKHOVE, 2009, p.68). Isso contribuiria, em nosso entender, ao acirramento da 

necessidade da participação e da construção de conteúdos por parte dos cidadãos que lutam 

para se manterem inseridos, ampliando a importância das conexões e da criação. Segundo o 

autor, “a interatividade fará com que muitos consumidores de informação se transformem 

em fornecedores de informação, e isso criará uma torrente de nichos de mercado com 

interesses específicos dirigidos a comunidades transnacionais” (KERCKHOVE, 2009, 

p.77). 

Kerckhove coloca ainda que, agora que a comunicação está tomando a dianteira, 

queremos mais contato conosco, sendo que, “ao dirigir-se diretamente ao sistema nervoso, a 

tecnologia elétrica está simulando sentidos” (KERCKHOVE, 2009, p. 226). Ele lembra 
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que, nos anos 60, a televisão injetou quantidades maciças de experiências sensoriais e 

provocou a redescoberta de uma mistura de sentidos e, atualmente, com o advento da 

informática, isso se transformou num sentimento essencial para a integridade orgânica. “O 

ambiente deixou de ser um receptáculo neutro das nossas atividades” (KERCKHOVE, 

2009, p.197). Isso significa, de acordo com o autor, que esse ambiente, também constituído 

por informação, está se tornando inteligente e, através das mídias, visível. 

As novas mídias eletrônicas estão se tornando ambientes 
intermediários, acendendo à realidade íntima de nossas psiques 
privadas e fornecendo uma ponta para o mundo exterior. Efetuam 
uma espécie de mediação social numa única e contínua extensão dos 
nossos poderes pessoais de imaginação, concentração e ação. 
Funcionam largamente como uma segunda mente – em breve 
dotada de mais autonomia do que talvez desejássemos. 
(KERCKHOVE, 2009, p. 227) 
 

Para o teórico canadense, as tecnologias invadem a realidade com pouca ou 

nenhuma resistência consciente por parte dos que as adotam rapidamente. “Os impulsos 

tecnológicos e as promessas do mercado, assim como um exuberante tecnofetichismo, 

entorpecem o público em geral que permanece psicologicamente ligado às antigas imagens 

de si e do mundo” (KERCKHOVE, 2009, p. 188).  Ele defende que, no futuro próximo, 

qualquer ordem que prevaleça na internet será a mesma que prevalecerá na realidade e 

“tudo o que se possa fazer para prevenir um confisco em escala global deve ser tomado em 

conta” (KERCKHOVE, 2009, p. 205), considerando especialmente as mídias eletrônicas 

como campos unificadores imediatos.  

A bolha espaço-temporal da cognição literária, que separa 
claramente as realidades subjetivas e objetivas dos agentes 
cognitivos está sendo subvertida. As autoestradas da informação 
estão se juntando para formar um único ambiente cognitivo onde o 
usuário individual, o consumidor e o produtor ao mesmo tempo se 
transformam numa espécie de entidade ubíqua nodal/neural. Nessa 
nova configuração, o mundo exterior não está fixo nem é 
convencionalmente ‘real’, mas age como uma super ou 
hiperconsciência ativa em permanente fluxo de mudança e de 
ajustamento às necessidades locais e circunstanciais. 
(KERCKHOVE, 2009, p. 222) 

 
Conforme o autor apresenta, é importante ponderar essa questão dentro do contexto 

contemporâneo, em que o sentido das coisas, do mundo e das pessoas começa a ser 

repensado e observado sob uma nova ótica.   

Em épocas de desassossego e de tumultos sociais, a arte lida com 
valores morais. Em tempos mais calmos pode se dar ao luxo de 
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contribuir para a ornamentação e para a ordem. Em tempos de 
violentas convulsões psíquicas, como a nossa, a arte não é um 
escape, não é uma saída da confusão e da incerteza, mas uma 
entrada, uma janela para espreitar a massa da inteligência coletiva, o 
magma da realidade em construção. Procuramos ansiosamente o 
sentido. (...) As imagens do homem e da mulher, as nossas próprias 
imagens, os mitos da televisão, a sede de equilíbrio e de ordem – 
todas estas noções flutuam em um magma de impulsos, desejos, 
frustrações, esperanças, desapontamentos e promessas não 
cumpridas. Por que é que, numa época de tanto progresso 
tecnológico, estamos numa tal confusão psicológica? Por que é que 
ainda somos incapazes de partilhar os nossos recursos em tempos de 
tanta abundância mundial? (KERCKHOVE, 2009, p.187) 
 

 Essas ponderações, desenvolvidas por Kerckhove há alguns anos, têm se 

solidificado atualmente, por exemplo, nas insatisfações manifestadas nas ruas e na mudança 

de estrutura nos processos de desenvolvimento e configuração dos próprios movimentos 

sociais, visto que eles agora ocupam tanto as redes quanto os espaços públicos, como 

apresentamos. Mas esse processo não é novo. Movimentos semelhantes puderam ser 

percebidos – ainda que em menor dimensão – situações como o tsunami que devastou 

países da Ásia, o terremoto no Japão e em outros tantos exemplos nos quais a comunicação 

pela internet assume o papel central diante de linhas de telefones cortadas, nas quais 

também, por meio de um celular, é possível pedir socorro diante dos escombros, ou mesmo 

incentivar a mudança de decisão de governantes, ou mesmo promover as recentes 

manifestações iniciadas nos espaços constituídos pelas redes em vários países do mundo em 

desenvolvimento (Castells, 2013). 

É neste aspecto que retomamos a ideia de uma proposta que “atualize” o conceito de 

capital cultural de Bourdieu para as novas tecnologias – vistas enquanto sustentação do 

capitalismo global –, conceituado por nós como capital cultural digital, algo que está 

relacionado à capacidade de os cidadãos atuarem na rede (e consequentemente na 

sociedade) e apreenderem o potencial de uso desse espaço virtual. No nosso entender, esse 

seria um dos processos centrais para que, neste mundo contemporâneo, o homem consiga 

alcançar sua condição de “ser da práxis, da ação e da reflexão” (FREIRE, 2011, p.30). 

Segundo o educador, somente a partir desta possibilidade de atuar, o sujeito seria capaz de 

transformar e criar uma realidade que, por sua vez, condiciona sua própria forma de atuar. 

“O homem que não pode ser compreendido fora de suas relações com o mundo, de vez que 

é um ‘ser-em-situação’, é também um ser do trabalho e da transformação do mundo” 

(FREIRE, 2011, p. 30). 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 14 

 

REFERÊNCIAS 
 
BOURDIEU, P. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp, 2008. 
 
BOURDIEU, P. Los tres estados del capital cultural. Disponível em: 
http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu-LosTresEstadosdelCapitalCultural.pdf. Argentina, 
1998. 
 
BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
 
BOURDIEU, P. O senso prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
 
CASTELLS, M. A galáxia da Internet – reflexões sobre a internet, os negócios e a 
sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003a. 
 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. 7.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003b. 
 
CASTELLS, M. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 
 
FREIRE, P. Extensão ou comunicação?. 15.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
 
HEIDEGGER, M. A questão da técnica. scientiæ zudia, São Paulo, v. 5, n. 3, 2007. 
 
JENKINS, H. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2010. 
 
KERCKKHOVE, D. A pele da cultura – investigando a nova realidade eletrônica. São 
Paulo: Annablume, 2009. 
 
RECUERO, R. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 
 
VELHO, G. Recepção e resposta. Página 22. Disponível em: http://www.pagina22.com.br/wp-
content/uploads/2009/10/ed7.pdf 


