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Reflexão sobre docência-mediação online a partir do texto "O homem e 

as máquinas"1 

Magno Francisco de Carvalho2 

 

Em “O homem e as máquinas”, vemos um processo inevitável causado 

pela revolução industrial que culminaria para os aparatos mecânicos das 

máquinas para além da substituição da força braçal, ou a ampliação da 

mesma. Por si só, as máquinas “musculares”’, já foram responsáveis por um 

lado pela especialização para operá-las, influenciando uma educação que 

dotasse o trabalhador de capacidades de ler e entender os manuais, desta 

forma, circunscrevendo a mão de obra qualificada em um grupo menor de 

trabalhadores. Com o passar do tempo, com a criação e o desenvolvimento 

computacional, essas máquinas puderam ganhar como extensão aparatos 

eletrônicos sensórios e cerebrais, dando-lhes a capacidade de imitar 

similarmente o processo humano, onde máquinas passaram a construir 

máquinas. Sem falar no advento da IA (Inteligência Artificial), que desenvolve a 

possibilidade potencial dos computadores aprenderem sozinhos através de 

algoritmos cada vez mais complexos. Essa tecnologia trouxe impacto em toda 

forma dos processos industriais, sociais, econômicos e educativos, impactando 

numa grande substituição de mão de obra humana técnica aumentando e 

agravando cada vez mais a crise do desemprego no mundo, tornando-se um 

grande desafio na atual política capitalista e neoliberal de caráter hegemônico 

da globalização. Em contra partida, pode proporcionar uma contra-hegemonia, 

à medida que no ensino, especialmente no EAD, facilita a interatividade 

fazendo o espaço, que agora é um espaço de Cibercultura, de produção de 

conhecimento, sobretudo coparticipação na criação, numa nova forma de “estar 

junto”, num ambiente virtual.  

Agora, vemos sem dúvidas a influência no ensino presencial, da sala de 

aula física, com a possibilidade de todos acessarem o saber onde – claro, se 

houver inclusão digital – a figura do professor “antenado” é fundamental para 
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ajudar como mediador desse saber. O professor não pode achar mais que ele 

é a fonte de todo conhecimento, mas aquele que promove a autonomia do 

saber do aluno, ele mesmo, o professor, tomando posse da instrumentalização 

da cibercultura, no qual a apropriação dos dispositivos digitais é fundamental.  

Na EAD leva todos os autores envolvidos, os educandos e os 

professores a um mesmo espaço, livrando-os da geografia e descentralizando 

ainda mais o “deter do conhecimento”.  Por isso a importância da mediação 

digital no espaço da cibercultura, poder produzir conteúdo em rede, e não 

somente acumular informação, outra forma sim, construir informação, negociar, 

criticar, colaborar, opinar. Não é a produção de qualquer conteúdo como, por 

exemplo, hoje as chamadas “fake news”, que tanto são disseminadas no 

ambiente virtual. É importante debater, criticar, para produzir a capacidade de 

discernimento que vem através do questionamento do conhecimento e suas 

experiências, pois na cibercultura, nesse novo ambiente de socialização e 

estudo, permite-se a quebra do monopólio das informações. Tomamos como 

exemplo o docente on line, que deve ser um pesquisador que quebra o 

paradigma da fragmentação do conhecimento do material produzido 

previamente, para atuar nas tutorias de EAD além de um tirador dúvidas. O 

docente tem que ser pesquisador buscando a informação criticamente, 

vivenciando a cibercultura com autoria, para de fato atuar como mediador que 

orienta os educandos a serem coparticipantes, cocriadores, coautores do 

conteúdo docente. Disposto a compartilhar, o docente estimulará os educandos 

da mesma forma a serem autores continuamente do seu conhecimento.   


