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Resumo A relação do homem com as tecnologias tem permitido o desenvolvimento de diferentes 

linguagens que acabaram por alterar as formas de interagir com a informação pelos sujeitos da 

contemporaneidade, bem como tem também modificado a forma de interação entre os homens. Ao 

observar processos de interação do homem com a tecnologia a pergunta sobre como tem se dado a 

formação humana a partir dessas diferentes interações trouxe mais do que uma inquietação. Era hora 

de repensar também o papel e a responsabilidade da sociedade como um todo e da escola e/ou da 

educação em particular nessa forma de constituição do que nos caracteriza como humanos. 

Analisando as transformações no processo de formação humana, esta pesquisa tem como objetivo 

investigar possíveis tecituras nos processos que têm as redes sociais como mediadoras e suas relações 

com a formação do que há de humano nesses modos de comunicação caracterizados pela 

imediaticidade em suas marcas de espaçostempos diversos. Nosso olhar se faz a partir das relações 

de aforismos expostos em Minima Moralia apresentados por Adorno (1951), do Homem 

Unidimensional de Marcuse (1969) e dos espaçostempos e temporalidades que se fazem presentes no 

cotidiano de professoresleitoresnavegadoresalunos. A proposta neste artigo é apresentar o capítulo 

que trata da forma como os professores veem as possibilidades de interação e de constituição de 

entrelugares com alunos público alvo da educação especial a partir das novas tecnologias e em busca 

da equidade. A relevância da pesquisa está na apresentação de reflexões acerca da importância de 

manutenção do potencial humano nas ações de linguagens propostas a partir das novas tecnologias, 

ressignificando assim entrelugares de aprendizagem capazes de potencializar ações que nos levam à 

equidade. O problema que se põe é investigar como as novas tecnologias têm participado nos 

processos de ramificação de redes de aprendizagem a partir de novos espaços de comunicação que 

constituem diversos entrelugares nos processos de subjetivação que podem constituir saberes 

diversos.  A caracterização do trabalho conta com métodos de análises das pesquisas bibliográficas, 

visando à realização de um estudo interpretativo e analítico. Além da pesquisa bibliográfica, do 

questionário com escalas e da observação assistemática, como instrumentos são utilizadas entrevistas 

semi-estruturadas e intervenções em redes sociais com registros impressos organizados em um 

Quadro de Avaliação do Corpus.  
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