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RESUMO 

Neste artigo, discutimos como os algoritmos na internet acionam novas formas de 

interação social que, consequentemente, têm implicações para o universo da educação. 

Presentes em aplicativos e redes digitais, esses mecanismos numéricos organizam e 

sistematizam a circulação de informações nas redes digitais, resultando em um novo 

sensorium, como preconiza Walter Benjamin. Trata-se, em última instância, de uma 

reconfiguração nas formas de ser e estar no mundo que, como discutiremos, representa 

um ponto de inflexão para as pesquisas e as práticas na interface Comunicação & 

Educação. A partir de um constructo teórico, analisaremos o funcionamento das 

mediações algorítmicas, a experiência e o acontecimento no ambiente educacional e, 

por fim, como a Educomunicação integra-se à discussão. 
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INTRODUÇÃO 

   

  Há um desassossego na interação de milhares de pessoas na internet: a mediação 

de algoritmos no convívio social. Presentes em aplicativos, mecanismos de busca e 

mídias digitais, os algoritmos organizam o fluxo de informações e aplicam cálculos e 
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protocolos na web, garantindo ordem à navegação na rede. Todavia, ora por interesses 

comerciais ora por segredo estratégico de conglomerados econômicos, há pouco (ou 

quase nenhum) entendimento sobre as intenções e os objetivos por trás das funções e 

mediações que o algoritmo provoca. Vale dizer, seja para pedir uma pizza via aplicativo 

seja para comprar passagens aéreas ou mandar uma mensagem no Facebook, existe uma 

“caixa-preta” responsável por coletar dados, armazenar informação e, 

consequentemente, atuar nas sociabilidades desenvolvidas entre os indivíduos.  

Em termos operacionais, os algoritmos funcionam como um conjunto de 

sistemas técnicos, organizados em métricas e cálculos numéricos, que ordenam o fluxo 

de dados nas redes digitais. Os algoritmos também são, em diversos níveis, responsáveis 

pela execução e processamento de dados na dinâmica da internet. Em síntese, essa 

definição contempla a descrição da “ferramenta algorítmica”, porém, não atende as 

consequências sociais e as implicações teóricas quando pensamos na amplitude que essa 

ferramenta passou a desempenhar no cotidiano: para além da razão instrumental, os 

algoritmos se tornaram vetores sociais e constituidores de sentido, pois tensionam e são 

tensionados pelas dinâmicas sociais estabelecidas na web.  

Para elucidar a relevância do assunto, podemos apresentar alguns exemplos:  

(1) em plataformas como Facebook e Twitter, os algoritmos operam para 

apresentar conteúdos considerados “mais relevantes” à experiência dos usuários. Como 

consequência, há o crescimento de comportamentos padronizados na circulação de 

informação, resultando no que Parisier (2012) classifica como filtro-bolha. Ou seja, na 

interlocução entre a experiência dos usuários e o funcionamento das redes sociais, cria-

se grupos de interesse fidelizados por aquilo que é apresentado nas redes como 

“relevante”. As intermináveis brigas e polêmicas nas redes sociais, acionadas por 

memes ou debates na seção de comentário, passam decisivamente pela lógica de bolhas, 

potencializada pelos algoritmos. 

(2) Com princípios de inteligência artificial, os algoritmos são capazes de 

mapear e sistematizar o comportamentos na internet a fim de apresentar produtos e 

serviços personalizados conforme o “interesse” dos indivíduos. O algoritmo coleta e 
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processa dados individuais dos sujeitos, classificando e interpretando a informação para 

elaborar padrões de consumo. Foi a partir dessas operações que, por exemplo, a 

investigação envolvendo a empresa Cambridge Analytica
3
 descobriu que admiradores 

do chocolate KitKat apresentavam tendências pró Israel e, consequentemente, 

tendências em votar em Donald Trump. 

(3) As pessoas passaram a conferir aos aplicativos de redes sociais a confiança 

para resolver impasses de diversas naturezas, seja do ponto de vista econômico — como 

aplicativos de organização financeira — até afetiva — como aplicativos “cupidos”, 

responsáveis por apresentar pares ideias para encontros pontuais ou mesmo namoros 

duradouro. Há, inclusive, algoritmos para mapear e agendar relações sexuais casuais.  

 

A repercussão geral do tema nos últimos anos, como apresentado brevemente 

nos exemplos acima, levou pesquisadores de diversas áreas a buscarem respostas sobre 

como a dinâmica dos algoritmos incide no convívio social. No nosso caso, buscamos 

suscitar neste artigo o estabelecimento de um novo sensorium decorrente da ascensão do 

algoritmo na sociedade contemporânea que desemboca no cotidiano de professores e 

estudantes. Trate-se, em nosso argumento, de uma novíssima — e pouco discutida no 

ambiente escolar — ordem perceptiva, resultante da interação em redes sociais, com os 

memes, tweets, Youtubers, games e tantos outros elementos que passaram, a partir da 

mediação algorítmica, desafiar os sistemas de ensino. Acreditamos que está em trânsito 

uma reconfiguração da experiência e do acontecimento nas redes sociais, influenciando 

como estudantes e professores se relacionam entre eles e, consequentemente, com o 

mundo.  

Nesse sentido, buscamos pontuar elementos que localizam o problema do 

algoritmo para a interface Comunicação & Educação trazendo à tona a discussão sobre 

o que são experiência e acontecimento, nas redes sociais e, definindo, conceitualmente, 
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como funcionam os algoritmos. O nosso constructo teórico é resultado da conjugação da 

disciplina Interfaces sociais da comunicação e suas mediações contemporâneas: 

número e algoritmo
4
 com o grupo de estudos MECOM

5
, da ECA-USP. 

 

1. A definição de algoritmo 

 

  No início de fevereiro de 2017, às vésperas do carnaval, o Brasil enfrentava um 

quadro de expectativa sobre as possíveis rupturas institucionais em razão do sorteio que 

definiria o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) responsável pela relatoria do 

processo da Lava-Jato. Na ocasião, uma série de reportagens e artigos
6
 apresentava as 

consequências em relação a quem, entre as opções possíveis, fosse escolhido para 

substituir Teori Zavasky — morto meses antes num acidente aéreo. Entre os 

postulantes, duas possibilidades sobressaíram: na linha mais progressista, como o 

ministro Ricardo Lewandowski, a operação responsável por investigar desvios na 

Petrobras poderia tomar nova direção, freando arbítrios e suspendendo os mecanismos 

que minaram o sistema político nacional. Numa escolha mais conservadora, como 

Gilmar Mendes ou Edson Fachin, a base política que retirou Dilma Rousseff da 

presidência manteria o poder e, em grosso modo, poderia continuar com a série de 

"reformas" no país. 

Edson Fachin foi escolhido relator da Lava Jato, no dia 03 de fevereiro, após um 

sorteio conduzido por um algoritmo. Na ocasião, suspeitas foram levantadas pois 

Fachin atendia perfeitamente à orientação do poder instituído pela Lava-Jato e houve 

questionamentos sobre a validade do sorteio e, sobretudo, sobre a extrema coincidência 

do algoritmo em sortear o ministro “ideal” para o processo.  

                                                 
4
 Disciplina oferecida pela profa. Dra. Daniela Osvald Ramos, no PPGCOM da ECA-USP. 
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diversos no cenário político brasileiro. Disponível em: <https://goo.gl/f6R3ya>. Acesso em 08 de julho de 
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Frente à série de indagações, o STF apresentou à imprensa esclarecimentos dos 

técnicos do judiciário: com o objetivo de evitar que a distribuição dos processos seja 

desequilibrada, o sistema leva em consideração o número de processos que cada 

ministro recebeu por meio de sorteios. A presidente do STF, Cármen Lúcia, garantiu 

que averiguaria a lisura do processo. 

 Não é nossa pretensão discutir os méritos e a abrangência do algoritmo 

responsável por sorteios de processo do STF. De caráter ilustrativo à discussão proposta 

neste artigo, o episódio que envolve a relatoria da Lava Jato revela aspectos sobre a 

relevância dos algoritmos para o convívio social. Primeiro, esses mecanismos 

numéricos deixaram de cumprir apenas o papel maquínico e instrumental: as mediações 

algorítmicas estão presentes em operações comerciais, no Supremo e, também no 

universo da Educação. Para além de processos automatizados e neutros, a lógica 

algorítmica passou a ocupar lugar central na cibercultura, a ponto de alguns 

pesquisadores já utilizarem o conceito “algosfera”. Como exemplo — e já antecipando a 

discussão que traremos nos próximos tópicos —, já existem algoritmos que mapeiam as 

dificuldades de aprendizagem e a frequência de estudos para oferecer experiências 

personalizadas para alunos e alunas.  

Outro aspecto interessante no sorteio que definiu o novo relator da Lava-Jato: as 

mediações algorítmicas passaram a suscitar dúvidas e indagações na opinião pública 

sobre o funcionamento e a “neutralidade” da ferramenta. Na ocasião, o Estadão 

apresentou aos leitores a seguinte definição sobre o que é o algoritmo: “sequência finita 

de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite 

solucionar classes semelhantes de problemas”
7
. Trata-se de uma definição amplamente 

difundida na web para explicar como os algoritmos atuam nas redes. Todavia, para 

avançarmos sobre a proposta de um novo sensorium precisamos ir além das impressões 

que circulam no senso comum e são reproduzidos pela imprensa. 

  O algoritmo traduz os números e os dados que circulam nas redes a fim de 

construir informação. No ecossistema digital, composto pela interação de humanos e 

                                                 
7
 Com o título “Algoritmo camarada”, artigo da jornalista Eliane Cantanhêde questiona o funcionamento 

do algoritmo do Supremo. Disponível em < https://goo.gl/rNFu3D >. Acesso em 08 de julho de 2018. 
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não humanos (LÉVY, 2010), o cálculo algoritmo é um dos diversos fatores que 

produzem sentido e afetam a dimensão humana. Numa relação híbrida entre sujeitos e 

tecnologias, esse mecanismo articula a informação de acordo com o interesse dos 

usuários e as arquiteturas desenvolvidas na rede pelas empresas, estados e atores sociais  

responsáveis pela web. Ou seja, a própria realidade do ciberespaço é moldada a partir 

dos códigos e das traduções dos algoritmos em comunhão com a ação humana. Para 

exemplificar essa definição teórica, basta pensarmos que aquilo que nos é apresentado 

na timeline do Facebook ou Twitter é decidido pela lógica algorítmica. Os resultados de 

pesquisas que fazemos no Google ou em outros mecanismos de busca da internet 

também dependem dos filtros e dos cálculos promovidos pelo algoritmo. Este, por sua 

vez, apreende os gostos, preferências e dinâmicas dos milhões de indivíduos on-line 

para criar códigos e parâmetros de navegação. Trata-se, em última instância, de um jogo 

de vai e vem entre o algoritmo e as relações sociais desenvolvidas no ciberespaço. 

Gillispie (2013) classifica os algoritmos como estruturas codificadas, baseadas 

em cálculos específicos. Isso significa que o que é visto e apresentado na web depende 

de mecanismos de cobrimento e encobrimento, de ver e deixar se ver, que, em diversos 

níveis, são operados pelos algoritmos. Há também rotinas e arquiteturas de 

funcionamento da informação (RAMOS, 2017) no espaço numérico, determinando 

como os conteúdos e as sociabilidades são elaboradas. Assim, podemos dizer que o 

algoritmo constroi direções e enquadra os dados a fim de dar ordem à quantidade 

exponencial de informação que circula nas redes. 

 Tal dimensão mostra que, ao tratar do tema algoritmo, não lidamos apenas com 

a computação programacional: lidamos com um elemento constituidor de sentido pois o 

próprio mundo que se apresenta na relação com celulares, tablets etc depende das 

classificações e ordenamentos do algoritmo. Não é obra do acaso que diversas empresas 

de tecnologias digitais invistam cada vez mais no design de interação. Trata-se de uma 

nova área do conhecimento responsável por pesquisas e práticas para moldar, com a 

utilização de algoritmos e softwares sociais, o comportamento e o direcionamento da 

informação. Há uma relação de inter-dependência entre algoritmos e a atividade humana 

nas redes digitais. Ou ainda:  
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Como nós adotamos ferramentas computacionais como nossa 

principal mídia de expressão, e não apenas matemática, mas toda 

informação digital, estamos submetendo o discurso humano e 

conhecimento para essas lógicas processuais que sustentam toda a 

computação. E existem específicos implicações quando usamos 

algoritmos para selecionar o que é mais relevante a partir de um 

corpus de dados composto de traços de nossas atividades, preferências 

e expressões. (GILLESPIE, 2013, p. 2, tradução nossa). 

 

O autor de A relevância dos algoritmos também explica que, com bases 

computacionais, esses mecanismos realizam julgamentos e avaliações em fração de 

segundos, antecipando interesses e provocando públicos calculáveis. Gillespie propõe 

seis categorias que ajudam a compreender como os algoritmos atuam no cotidiano do 

ciberespaço: 

 

1. Padrões de inclusão: o autor explica que é necessário melhor esclarecimento 

sobre o que é incluído e excluído da experiência mediada pelo algoritmo. A forma como 

os dados são filtrados e trabalhados nas redes digitais passa por padrões de inclusão que 

irão condicionar o que é mostrado ou não, tendo como consequência a construção de um 

espaço altamente influenciado pelo julgamento dos cálculos numéricos. 

2. Ciclos de antecipação: para funcionar, os algoritmos são dinamizados pela 

interação dos usuários na internet que, ao acessar sites, redes sociais e outros serviços na 

web, deixam rastros de navegação com informações sobre gostos, preferências e 

interesses individuais. Assim, ciclos de antecipação são operados pelos algoritmos para 

oferecer serviços e experiências personalizadas a partir desse conhecimento prévio. 

3. Avaliação de relevância: os algoritmos julgam e classificam informações a 

fim de calcular o que é mais relevante. Com a quantidade quase infinita de informação 

que circula na web, é necessário ter filtros e avaliadores para apresentar aos usuários 

aquilo que é "mais importante". Gillespie (2013) discute exatamente essa perspectiva: 

quem é o responsável por decidir o que é ou não relevante? 
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4. Promessa de objetividade: há um esforço de empresas e programadores em 

garantir que os algoritmos cumprem apenas um papel técnico e instrumental. Ou seja, 

operam de forma objetiva sem julgamento de valores. Porém, a ideia de  neutralidade é 

frágil, explica o autor, quando pensamos nas implicações diversas que existem na 

dinâmica de classificação da informação na rede. 

5. Entrelaçamento com a prática: conforme dito nos tópicos anteriores, há um 

vai e vem entre a ação humana e os cálculos do algoritmo. Nesse sentido, as 

classificações e deliberações algorítmicas dependem das práticas dos usuários da 

internet, não sendo um processo meramente automatizado. 

6. Produção de públicos calculados: uma das resultantes mais significativas da 

atuação dos algoritmos é a produção de bolhas de interesse, produzidas  em razão da 

interação personalizada na web. O autor explica que, cada vez mais, há uma 

radicalização das experiências sob medida que criam públicos hipersegmentados e 

pouco acostumados a interagir com conteúdos que não são de seu próprio interesse. 

 

 As seis categorias propostas por Gillespie indicam que no ecossistema da 

internet, onde atuam humanos e não humanos, a dinâmica dos algoritmos desenha 

caminhos de interação e são responsáveis por influenciar aquilo que acontece, ou seja, a 

própria experiência. Entre a dinâmica a partir do entrelaçamento de público com o 

espaço numérico, Arruda (2016) classifica a atuação dos algoritmos como um “processo 

de engavetamento lógico” (p. 2), tendo consequências nas sociabilidades e nos 

processos identitários que, em diversos níveis, atendem à lógica de mercado. É nesse 

cenário que há ascensão de um novo sensorium. 

  É imperioso reconhecer que nossa discussão, pelo caráter introdutório, não 

considera as discussões teóricas a partir da ontologia do espaço numérico. Moschovakis 

(2000), a partir das Ciências Exatas, por exemplo, discute amplamente o conceito, 

apresentando características matemáticas, históricas e sociais sobre o que é o algoritmo.  

O número integra a própria constituição dos sujeitos ao longo da história e merece 

melhor aprofundamento teórico. Todavia, para as pretensões de discutir as práticas da 
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Educomunicação, é necessário um recorte mais pontual: como os algoritmos tensionam 

uma nova realidade no interior dos ambientes educacionais? É nesse sentido que 

avançamos aos próximos tópicos.  

 

2. A incidência do algoritmo na experiência e no acontecimento: um problema da 

Educomunicação 

 

  Nosso argumento é que novos deslocamentos e tensões no universo escolar 

passaram a ser provocados pela dinâmica dos algoritmos. Sem pretensões deterministas 

(sobretudo, tecnológicas), já é possível dizer que temos uma nova forma de mediação, 

forjando sociabilidades e novas formas de se relacionar no interior dos sistemas de 

ensino. Na interação em rede, são acionados mecanismos físicos, tensionados pelos 

movimentos audiovisuais e pela mediação algorítmica. Dialogar com os pares nas redes 

sociais, chamar um Uber, fazer uma pesquisa no Google sobre qualquer assunto, 

comentar uma foto de um amigo, compartilhar um meme e ler as notícias do dia na 

internet entre tantas possibilidades na internet passam pelos códigos numéricos — 

determinados conforme as políticas e interesses comerciais por trás dos algoritmos. Essa 

dinâmica incide no conhecimento e nas relações intersubjetivas dos estudantes e dos 

professores: é um novo sensorium. 

  Benjamin (1996) explica que a circulação dos media cria uma nova ordem 

perceptiva a depender do contexto histórico e social. Os meios de comunicação acionam 

processos constituidores de sentido e, na interação com sujeitos, há novos estímulos 

sensoriais que modificam a própria realidade. 

 
No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das 

coletividades humanas se transforma ao mesmo que seu modo de 

existência. O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio 

em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas 

também historicamente (BENJAMIN, 1996, p. 2-3) 
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Sob esse prisma, é possível dizer que a própria ordem perceptiva está em 

transformação com a nova mediação dos algoritmos: é o sensorium que afeta as mais 

variadas instâncias da vida social. Martín-Barbero (2014) conclama a necessidade dos 

sistemas de ensino estarem atentos à dinâmica dos meios de comunicação e, 

consequentemente, desse novo sensorium resultante das práticas cotidianas (no caso do 

presente artigo, dos algoritmos). Trata-se, explica o autor, de um deslocamento de 

saberes e redes de intercâmbio cultural que cria novos campos de experiência e 

sensibilidades entre estudantes, professores e comunidade escolar. 

 Os sistemas de ensino convivem com a exigência frequente por aulas 

sintonizadas com a cultura e a experiência dos estudantes. Esta, por sua vez, é 

influenciada decisivamente pela cultura dos Youtubers, gamers, instagramers e tantos 

outros. Nesse sentido, o ambiente educacional experimenta desafios frequentes em 

relação a como adequar os processos de aprendizagem a essa demanda que surge pelas 

mediações algorítmicas. Exemplos: Google e outros mecanismos de busca dão conta do 

armazenamento de dados e “acúmulo” de informação. São bilhões de dólares investidos 

anualmente em concentrar informação e disponibilizá-las aos usuários da rede. Logo, 

não há sentido em competir com a internet para “decorar” fórmulas e conteúdos. Sentar 

à cadeira e aguardar o “depósito de conhecimento” aflige e gera crises insuperáveis 

entre estudantes e sistemas de ensino. Não há necessidade de memorizar lugares e 

pontos de referência, o sistema GPS resolve o problema. Decorar fórmulas e teorias é 

cansativo quando pode-se googlear disciplinas, matérias e tabuadas em frações de 

segundos. Para qualquer seminário ou apresentação, há incontáveis resenhas e resumos 

disponíveis. Dicionários trabalham em tempo real enquanto se escreve textos. 

  A escola, portanto, deveria concentrar-se no estímulo à vivacidade e à 

criatividade. E também aos encantos e à mobilização de afetos. À valorização das 

sociabilidades e da diversidade. À intuição inovadora e vivaz que abre espaço para o 

aprendizado alegre e inventivo (SERRES, 2015). As estruturas da modernidade — 

marcadas pela disciplina e pelo controle —, como as salas de aula, lousas, sinal de 

intervalo e castigos por má conduta, fazem pouco sentido para jovens acostumados com 
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as múltiplas possibilidades disponibilizadas pelos cálculos algorítmicos. 

 Nesse sentido, estamos frente a uma discussão mais ampla sobre a própria 

natureza do que é experiência e o acontecimento. O algoritmo, com os padrões de 

inclusão, criam experiências altamente especializadas a partir dos gostos e preferências 

calculados pelos cálculos numéricos. Larrosa (2002) aponta que a experiência é um 

processo fundamental para a construção do conhecimento e, por isso, deve ter um papel 

central nas relações de Comunicação & Educação. Por experiência, explica o autor, é 

necessário sentir e ser tocado por um acontecimento transformador, que modifica a 

própria percepção do mundo. Ou ainda: 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 

passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 

acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que 

nada nos aconteça.Walter Benjamin, em um texto célebre, já 

observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. 

Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais 

rara. (LARROSA, 2002, p. 20) 
 

 Uma das razões para que a experiência não aconteça, explica Larrosa, é o 

excesso de informação. Para o autor, informação não é conhecimento, pois 

 

O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando 

informação, o que mais o preocupa é não ter bastante informação; 

cada vez sabe mais, cada vez está melhor informado, porém, com essa 

obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no sentido de 

“sabedoria”, mas no sentido de “estar informado”), o que consegue é 

que nada lhe aconteça. (LARROSA, 2002, p. 21). 

 

 A discussão sobre a experiência nos leva ao centro do debate sobre o algoritmo. 

Cada vez mais, sob a mediação algorítmica, somos influenciados por um fluxo quase 

interminável de informação que, como explica Larrosa, nos impede que algo aconteça. 

Sobre o acontecimento, Zizek (2017) explica que não é o jogo de causa e efeito, antes e 

depois e assim por diante que determina aquilo que nos acontece: “um acontecimento 

não é algo que ocorra dentro do mundo, mas uma mudança no próprio arcabouço pelo 
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qual percebemos o mundo e nos envolvemos nele” (ZIZEK, 2017, p. 16). Para o 

filósofo, a mudança na maneira como a realidade se apresenta para nós é um 

acontecimento e, por vezes, a transformação da própria universalidade que dá ordem à 

realidade é uma experiência acontecimental. 

 Ora, ao tensionar a definição de experiência em Larrosa (2002) e a definição de 

acontecimento em Zizek (2017), temos um impasse que tem incidência direta nas 

práticas de Educomunicação: como se apropriar das tecnologias da comunicação e 

garantir que o conhecimento “aconteça”, ou seja, realize-se uma experiência? 

  Com o acesso à internet disponível em qualquer lugar, torna-se fundamental 

deslocar o esforço para decorar conteúdos à criatividade inventiva e à valorização das 

construções coletivas. Essa perspectiva é fundamental para os estudos e práticas em 

Educomunicação, pois esta área de práticas e pesquisa se dedica a construir 

possibilidades educativas a partir do trato com a comunicação. Trata-se do 

reconhecimento de duas áreas históricas — Comunicação & Educação — que, ao serem 

tensionadas, buscam soluções e caminhos para a transformação da realidade, no caso do 

presente artigo, em resolver os impasses impostos pela mediação algorítmica. 

 A mudança no sensorium de estudantes e docentes na inter-relação com as redes 

digitais, na ativação de novas maneiras de ver, perceber e sentir o mundo é um novo 

desafio para implantar as novas tecnologias nos sistemas de ensino. Está tudo à 

disposição na web em forma de gráficos, desenhos e ilustrações. Além disso, enquanto 

interage com o conteúdo, é possível ouvir música no Spotify, ver vídeos no Youtube ou 

trocar mensagens no Whatsapp, o que torna a tarefa sensivelmente mais divertida que 

numa sala de aula. “Ensinar outrora era uma oferta, sem preocupações em ouvir a 

demanda” (SERRES, 2015, p 45.). 

  Com os algoritmos e a criação de públicos calculáveis, os estudantes têm novos 

parâmetros de participação e engajamento, e o frequente desinteresse com os conteúdos 

e com as dinâmicas da sala de aula pode ser compreendido pela atual forma de 

circulação de conhecimento: com tablets e celulares, a informação necessária à 

construção do conhecimento está a poucos cliques, afinal circula nas redes de forma 

descentralizada e veloz. Serres (2015) explica que, nos dias atuais, não há oferta sem 
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demanda, e a sala de aula baseada em um modelo transmissão-recepção está em crise. 

Todavia, uma diferenciação substancial é necessária para contextualizar a temática da 

inserção dos jovens em rede: estar conectado e interagir com conteúdos e outros 

indivíduos não significa que haja automaticamente uma apropriação crítica e 

contextualizada das tecnologias.  

 Há um impulso mercadológico no sentido de naturalizar a presença das 

tecnologias com um fato dado e imutável. Nesse sentido, restaria aos indivíduos se 

adaptar à lógica do consumo sob o risco de rápida obsolescência frente ao 

desenvolvimento digital. Inevitavelmente, é na interação desenvolvida em plataformas 

digitais que atendem à lógica de mercado, em movimentos híbridos entre indivíduos e 

tecnologias, que os jovens constroem sua cultura.  

 Nesse sentido, as práticas educomunicativas devem reconhecer que estudantes e 

docentes estão inseridos frente a uma nova racionalidade imposta por tecnologias e as 

dinâmicas do mercado, como apresentado na lógica do algoritmo. Assim, o universo 

escolar tem  

 

o seu sensório fortemente atravessado por alguns parâmetros para os 

quais convergem os processos de globalização e os modos neoliberais 

de produzir, circular e consumir mercadorias, bens e serviços, 

franquear os fluxos de capitais e suas estratégias de remuneração, 

estabelecer critérios de valor, suscitar redes simbólicas e de 

representação social (CITELLI, 2017, p. 22) 

 

  Ao pensar nas relações que dinamizam comunicação e educação, devemos levar 

em consideração esse contexto mais amplo da sociedade contemporânea, conforme 

explicado por Citelli. As práticas educomunicativas, nesse sentido, não podem operar 

dissociadas da influência dos algoritmos nos novos modos de ver, sentir e ser. A 

experiência e o acontecimento devem estar no raio de alcance de práticas que envolvem 

o uso da mídia, redes sociais e qualquer outro mecanismo sob a mediação algorítmica 

nos espaços educativos: esse é o desafio que se apresenta do ponto de vista teórico e 

metodológico para a interface Comunicação & Educação. 

  

 CONCLUSÃO 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

14 

 

 

  A mediação algorítmica confere à informação um aspecto central da interação na 

rede, logo, é necessário que os educadores, para além da aplicação das tecnologias nas 

salas de aula ou dos programas de alfabetização mediática, estejam atentos à garantia da 

experiência no processo educomunicativo. 

 Nos últimos anos, cresce de forma estrondosa as pesquisas de mercado e 

consumo nas redes sociais na internet. Empresários e especialistas em gestão na internet 

dominam ferramentas capazes de mapear tendências, grupos sociais e as formas de se 

relacionar na internet: trata-se do imperativo do algoritmo no auge de influência na 

constituição das sociabilidades. Em prol de uma sociedade atenta às dinâmicas da 

internet e os desdobramentos para o cotidiano de jovens estudantes e profissionais da 

educação, é preciso o trabalho incansável para superar o viés que naturaliza as 

mediações algorítmicas e coloca os detentores do capital como protagonistas no 

planejamento e gestão de como se dão as relações online, deslocando cidadãos para a 

condição de meros consumidores. A Educomunicação se apresenta como caminho 

possível para pensar ações de cidadania em meio às tensões que existem entre a 

experiência e o acontecimento nas redes sociais. 
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