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HUMANIZAÇÃO DIGITAL. Por Fabiane Meneses. 

 

Alguns dicionários utilizam como sinônimo de Humanização a palavra Civilização; esta 

última confesso que tem um peso histórico negativo, infelizmente foi utilizada durante 

muito tempo como desculpa para escravidão, crimes de guerra e contra a 

humanidade. Então particularmente não gosto quando utilizam Humanização e 

Civilização juntas.  

Porém se verificarmos o contexto histórico do que realmente nos torna humanos, 

perceberemos em diversas bibliografias: O pensamento, a linguagem, a comunicação, 

o surgimento da identidade social e suas interações sociais e assim a construção de 

uma sociedade e respetiva cultura. Seriam as etapas éticas e reais da Civilização? Ao 

menos deveria ser. 

Entretanto, em algumas bibliografias como Leontiev e Mosé, dizem que o trabalho 

também foi uma forma de distinguir o humano dos animais, pois por meio dele 

precisávamos abdicar de algumas coisas como, nossos instintos, investir nossa energia 

humana em troca de alguma coisa ao final de terminado tempo, algo interessante e 

que nos auxiliou a construir a nossa sociedade e a civilização que temos hoje. Ao 

estudar o trabalho também percebemos paralelamente o desenvolvimento das 

tecnologias, afinal o intuito era melhorar nosso dia a dia e melhorar a vida do ser 

humano. Desta forma alguns autores ainda dizem que o trabalho e as descobertas 

tecnológicas foram uma forma de humanizar o nosso ambiente, afinal construímos 

cidades inteiras no meio da natureza, derrubamos árvores, impomos o nosso modo 

de vida ao planeta que habitamos com ‘coisas’ artificiais que derivamos da terra por 

meio da tecnologia; ou seja, humanizamos o nosso ambiente. 

A culpabilidade das inovações tecnológicas, pelo nosso isolamento social ou as nossas 

mazelas sociais é muito mais antiga do que se imagina, mais antiga inclusive que o 

debate histórico quando surgiu a escrita, a gramática e o dicionário, que na época era 

uma espécie de  inovação tecnológica e da mesma forma que hoje, acreditavam que 

seria a responsável por não existir mais conversa e afastar os humanos uns dos outros. 

De lá para cá, cada inovação passa pelo mesmo processo dramático, como se a 

tecnologia fosse a responsável por deixarmos de ser humanos. 

Se analisarmos tudo o que foi descrito até agora, na verdade, quando reclamos da 

tecnologia e a culpamos por nosso isolamento, a grande verdade é que isto tudo é 

fruto da nossa ´humanização´ do meio. Porém apesar de compreensível, prefiro 

aplicar o termo digitalizamos o meio, digitalizamos o humano, e vou explicar o motivo. 

Nos últimos 20 anos, percebemos a utilização da palavra ‘Humanização’ nos hospitais 

e alguns tratamentos de saúde; ou seja, lembrar que não é um processo médico, na 

verdade tratam-se vidas, é preciso ter amor, compaixão e empatia. Em paralelo, 

vamos estimar, que nos últimos 30 anos vem sendo debatido os direitos humanos, a 

todos os humanos, independente de raça, credo, sexo, identidade, religião, sendo 

humano, tem direitos e um deles é o direito a identidade, liberdade de expressão e o 

acesso a informação. 

Sendo assim, o real significado de ser humano é respeitar o outro humano, respeitar 

o meio em que se vive, ter empatia e compaixão, ter seus direitos respeitados e ter 

justiça. Se pensarmos assim, o que acreditávamos ser civilização e humanização na 

verdade foi a 'tecnologização' ou atualmente, ‘digitalização’ do humano. Desta forma 

precisamos compreender e resgatar a palavra Humanização em seu verdadeiro cerne: 

respeito, empatia e comunicação. 
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Então podemos perceber que a Humanização Digital, nada mais é do que o respeito 

aos Direitos de todos os Humanos, independente do Universo que se transita; 

interagir, integrar, inovar, com inteligência, de forma a respeitar cada indivíduo. 

Pierre Lévy, precursor do termo ‘Ciberespaço’ disse: “(...) Apenas dessa forma seremos 

capazes de desenvolver estas novas tecnologias dentro de uma perspetiva humanista. 

(...) Mas falar de humanismo não é justamente uma característica dos sonhadores?” 

(Lévy). 

Porquê falar de ‘Humanização’ tem sido imputado como características dos 

Sonhadores? Como se fosse ‘utopia’ ou algo ilusório e distante. Algo tão sério e que 

deveria ser de responsabilidade de todo ser humano, de toda empresa que trabalha 

com tecnologias e inovação, de toda organização e empresa que se relaciona com 

humanos. Basta apenas analisarmos e lembrarmos que os clientes são humanos, os 

funcionários são humanos, os fornecedores, stakeholders, investidores, envolvidos 

em organizações, associações são humanos, isto demonstrará a necessidade de que 

deveríamos abordar o tema recorrentemente e levar mais a sério o processo de 

humanização. 

As inovações tecnológicas são desenvolvidas com o objetivo principal de melhorar a 

vida do ser humano. Porém permitimos que elas nos digitalizem, esquecemos por 

vezes que são ferramentas criadas para nos tornar cada dia mais independentes e 

eficientes ou mesmo termos tempo para socializar, livre dos nossos processos do dia 

a dia já melhorados. Interagir, comunicar, socializar e todos os processos sociais que 

nos levam ao nosso cerne não podem ser deixados de lado. Utilizar as inovações 

tecnológicas para auxiliar a proximidade da comunidade pode ser a chave para a 

humanização nos nossos dias. 

A humanização digital, portanto, passa por utilizar as inovações tecnológicas como 

meio para valorizar e aproximar o ser humano, como meio para integrar e comunicar. 

A humanização digital na verdade é ter o humano no centro, como o coração do 

digital. Humanização digital é uma forma de comunicar-se e respeitar o humano, por 

meio das tecnologias, independente da sua localização, da sua empresa, organização, 

ou nível de inovação. 

E você o que acha deste debate milenar? O que pensa das tecnologias em relação ao 

humano e comunicação? Deixa aqui a sua opinião. 

Até a próxima! 

 

Fabiane Meneses  

Brander e Designer | Co.Diretora Executiva do Grupo CRIATIVA 

https://www.linkedin.com/in/fmenesesbrander/  
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