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RESUMO:

Enxergase que o grande salto do capitalismo virá da utilização da força transformadora do homem, não
mais no sentido de gerar valordeuso, mas na transformação de toda representação material do trabalho
humano em valordetroca, ou seja, todos os bens viram mercadorias, assim como o trabalho que as
produzem, passando a existir como instrumento de acumulação do capital. Para Taffarel et.all. (2009),
essas relações têm assegurado a manutenção das estruturas de poder, a manutenção de taxas de lucros,
a manutenção da propriedade privada dos meios de produção, o que inclui o âmbito da ciência e
tecnologia. Nesse sentido é importante empenharse no processo de escola pública para os trabalhadores,
considerada como um espaço vital para a apropriação de conhecimentos sistematizados, sem perder de
vista o horizonte de construção de uma sociedade sem classes, pois só então as conquistas científicas e
tecnológicas serão definitivamente asseguradas a toda sociedade.
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SUMMARY:

Sees that the great leap of capitalism will use the transforming power of man, no more to deliver
valueforuse, but the transformation of the whole material representation of human laborvalue
exchange, ie, all goods saw goods as well as the work they produce them, would exist as an instrument of
capital accumulation. To Taffarel et.all. (2009), these relationships have ensured the maintenance of
power structures, the maintenance of profit rates, maintenance of private ownership of the means of
production, which includes the field of science and technology. In this sense it is important to engage in
the process of public school for workers, considered as a living space for the appropriation of systematized
knowledge, without losing sight of the horizon of building a classless society, because only then the
scientific and technological achievements will definitely ensured every society.
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A efetivação das discussões presentes neste artigo parte do entendimento de que na sociedade atual
(contemporânea) a discussão sobre educação, ciência e tecnologia deve ser feita sob a égide do sistema
de produção preponderante, o capitalismo. Nesse sentido, entendese que o grande salto do capitalismo
virá da utilização da força transformadora do homem, não mais no sentido de gerar valordeuso, mas na
transformação de toda representação material do trabalho humano em valordetroca, ou seja, todos os
bens viram mercadorias, assim como o trabalho que as produzem, passando a existir como instrumento
de acumulação do capital. A partir deste momento, a criação de um produto ou implementação de novas
técnicas fundamentase não mais nas necessidades humanas, mas por seu valor como mercadoria (MELO,
1989). Nesse sentido, o capital utilizase da produção científica, tecnológica e dos processos de formação
de professores para assegurar sua reprodução.

Partindo desse entendimento, este artigo procura mostrar que a educação, a ciência e a tecnologia são
fundamentais para o conjunto da sociedade, mas que, contraditoriamente, são de acesso a uma pequena
parcela da população. Essa situação recorre porque a apropriação pelo domínio dos meios e dos produtos
do processo de produção do conhecimento científico e tecnológico encontrase articulado com o sistema
produtivo controlado pelos organismos internacionais[02].

Partese do reconhecimento de que estamos vivendo na sociedade da informação e do conhecimento.
Hoje, os computadores estão por toda parte, conectados a sistemas de redes, dentre elas a internet,
facilitando e diminuindo barreiras regionais e até mesmo continentais. Para Moura (2009), o acesso ao
conhecimento jamais esteve tão disponível: informações, negócios, curiosidades que possibilitam a
inovação, a interação, a troca e a pesquisa em inúmeros segmentos da sociedade.

Indubitavelmente, é notável que as tecnologias da informação e comunicação – TIC têm impulsionado
mudanças e transformações significativas em todos os segmentos da sociedade, inclusive acarretando
impactos sobre o modo de vida das pessoas, como, por exemplo, as facilidades oferecidas pelos meios de
transporte, da microeletrônica, das telecomunicações; no campo da medicina, vidas são salvas pelo
diagnóstico, tratamento e cura de doenças, a descoberta do código genético (DNA),

___________________

[02] FMI – Fundo Monetário Internacional; BID – Banco Internacional de Desenvolvimento, BIRD – Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

técnicas cirúrgicas, inseminação artificial, transplantes, próteses etc. Segundo Benakouche (1995), os
efeitos dessas mudanças são perceptíveis em todos os setores da sociedade, tanto do ponto de vista
econômico, quanto político e social.

Queiroz (1995) afirma que é indiscutível a importância da ciência e da tecnologia para essa sociedade, que
vê na presença de ambas as perspectivas promissoras uma crescente melhoria na qualidade de vida das
populações em geral. No entanto, os fenômenos sociais são marcados pela unidade e diferença. Então, é
necessário entender que possuem contradições.

Nesse sentido, Cruz (2002) alerta para o fato de que as transformações em curso são alimentadas por
contradições; de um lado, observamse mudanças acentuadas em todos os segmentos da sociedade, de
outro, observase a dialética da exclusão/inclusão, que, além da incapacidade de geração de empregos
formais em quantidades e qualidades, deparase também com tempos de confrontos acirrados, nas
guerras imperialistas, no medo do terrorismo, na violência e na criminalidade das megalópoles, nos
confrontos pela terra, pela habitação, na luta contra os efeitos das enchentes e secas, na luta contra a
fome, na luta a favor da educação e da saúde de qualidade.

Reconhecese a contradição entre o extraordinário desenvolvimento científico e tecnológico alcançado pela
humanidade e o avanço avassalador de destruição das forças produtivas (trabalho, trabalhador e
natureza).
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Para Taffarel et.all. (2009), essas relações têm assegurado a manutenção das estruturas de poder, a
manutenção de taxas de lucros, a manutenção da propriedade privada dos meios de produção, o que inclui
o âmbito da ciência e tecnologia.

Assim sendo, as transformações desencadeadas pela sociedade da informação e do conhecimento no bojo
da sociedade capitalista trazem, por um lado, avanços significativos para o bemestar da sociedade, mas,
por outro, podem trazer o risco de acirrar ainda mais as desigualdades e a exclusão.

Sem contar que os investimentos em Ciência e Tecnologia aqui, no Brasil, são muito baixos. A aplicação
percentual do PIB – Produto Interno Bruto , por exemplo, em Ciência e Tecnologia é de 0,7%, quando o
indispensável seria em torno de 3% a 4% do PIB (Lacks, 2010). Tais relações asseguram a manutenção
dos investimentos que devem ser aplicados no âmbito da ciência e da tecnologia.

Diante desse quadro, chamase a atenção de que os baixos investimentos em ciência e tecnologia
contribuem para acarretar ainda mais o fosso entre as nações. Fica constatado, então, que a Ciência e
Tecnologia são vulneráveis aos seguintes fatores: o financiamento especulativo; os limitados sustentos
estatais; crise fiscal; dívida pública; endividamento externo; privatizações e destruição dos serviços
públicos ( TAFFAREL, 2009).

No entanto, essa situação não é recente. Estudos anteriores, como os de Sobral (1986), por exemplo, já
apontavam que Ciência e Tecnologia nos países periféricos, como, no caso, o Brasil, fazse dentro de um
contexto de subordinação da economia nacional aos interesses de acumulação de capital a nível
internacional.

Segundo Villaverde (1999), esta situação é recorrente, porque o modelo econômico vigente no país
promoveu a entrega de setores estratégicos para grupos estrangeiros, como também promoveu políticas
que beneficiaram monopólios internacionais em detrimento das potencialidades e das possibilidades
objetivas de desenvolvimento dos tecidos produtivos locais. Portanto, esse movimento aprofunda a
dependência tecnológica e, por decorrência cria, dependência científica.

Cabe esclarecer que a entrega desses setores para grupos estrangeiros fundamentase na reforma
implementada no Estado brasileiro, a partir da década de 1990 e início da atual, que traduziu as demandas
postas pela lógica do capital com vistas à saída da crise iniciada na economia capitalista na década de
1970 e que perdura até os dias atuais.

1. OS ORGANISMOS INTERNACIONAIS E SUAS DETERMINAÇÕES NA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA NO BRASIL: REALIDADE E POSSIBILIDADE

Os estudos de Frigotto e Ciavatta (2003) confirmam que os organismos internacionais, como o Fundo
Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), passam a ter o papel de tutoriar as
reformas dos Estados nacionais, mormente dos países do capitalismo periférico e semi periférico. No plano
jurídicoeconômico, a Organização Mundial do Comércio (OMC) vai tecendo uma legislação cujo poder
transcende o domínio das megacorporações e empresas transnacionais. É interessante ter presente o
papel da OMC, pois, em 2000, sinalizou para o capital que um dos espaços mais fecundos para negócios
rentáveis era o campo educacional.

Essas reformas advindas da orientação da OMC fundamentamse no argumento neoliberal da ineficácia
dos serviços públicos e da necessidade da redução do papel do Estado no financiamento das políticas
sociais e educacionais (CHAVES, 2009). Tais reformas tiveram como centralidade a redefinição do papel do
Estado frente às políticas sociais e educacionais.

Pág.3/12



Portanto, o acesso a definição política e as mudanças científicas e tecnológicas estão dentro de uma lógica
sob a dominação do capital.

Dentro desse contexto, os estudos de Lacks (2010) reforçam o entendimento de que os impactos da
Ciência e da Tecnologia nos setores econômicos e sóciopolíticos não são dados de antemão, visto que
uma das características centrais é o processo de produção social e apropriação privada das tecnologias,
assim como todos os bens produzidos pelo sistema capitalista.

Essa situação se dá através de uma adequação ideológica da realidade de seu conteúdo, refletida em
estratégias metodológicas que são utilizadas para isolar, confundir, esvaziar os fenômenos da realidade.

Pinto (2005) afirma que essa sociedade encobre, ao lado de um sentido razoável e sério, outro,
tipicamente ideológico, onde os interesse das classes poderosas, procuram embriagar a consciência das
massas, fazendoas crer que têm a felicidade de viver nos melhores tempos jamais desfrutados pela
humanidade.

Vale salientar que essa manobra se constitui através de um discurso que camufla as verdadeiras intenções
de cada ação, de cada intervenção realizada. Nessa lógica, Sobral (1986) afirma que Ciência e Tecnologia
adquirem força produtiva, dominação política e ideológica dentro da sociedade capitalista.

Produtiva, quando são incorporadas aos processos produtivos[03], sendo de propriedade do capitalista
e, desta forma, contribuindo para aumentar a produtividade, o rendimento e a extração da maisvalia,
assegurando, com isso, a acumulação do capital e as condições que o perpetuam;

Dominação Política, quando ambas são assumidas pelo Estado, e este passa a determinar e ditar as
normas e os padrões de como ambas devem se desenvolver no contexto da sociedade. Acreditase que as
inúmeras inovações tecnológicas e científicas na sociedade contemporânea ocupam um papel político,
tratandose, portanto. de uma brutal luta ideológica, travestida de modernidade capitalista. Esta luta visa
a negar a possibilidade de uma identidade classista do trabalhador, negar suas formas de sociabilidade e
subjetividade.

Ideológica, quando são submetidas aos interesses da classe dominante, mediatizadas pelo Estado nas
expressões das leis, dos planos, diretrizes governamentais e administrativas, impossibilitando qualquer
organização dos nãoproprietários dos bens de produção contra os interesses dos proprietários (os donos
dos meios de produção).

Seguindo esta linha de raciocínio, percebese que a Ciência e a Tecnologia se colocam como um dos
fatores em jogo na luta de classes, podendo estar intimamente a

serviço do sistema capitalista, tornandose fundamentais para o controle da produção, pois dentro desse
sistema os avanços e o aumento de produtividade que elas propiciam têm como fim principal servir à
acumulação desse sistema.

Para Kawamura (1990, p.6263),

[..] Na medida em que constituem um projeto históricosocial, a elaboração do
conhecimento científico e tecnológico já contém em seu processo o que os
interesses dominantes da sociedade tencionam fazer com homens e a matéria.

Portanto, a ciência se volta ao desenvolvimento de tecnologias necessárias à manutenção dos processos
produtivos.

Coggiola (2005, p. 07) aponta que
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[...] a ciência é cada vez mais uma empresa política e econômica. Atualmente, a
ciência é valorizada simplesmente como um componente da tecnologia, e esta
não como meio para fazer ciência. A tecnologia se transforma no propósito da
ciência, estabelece seus objetivos e orienta sua atividade, não mais concebida
como dotada de seus próprios fins ou objetivos intrínsecos, porque carente de
uma concepção hierárquica de conhecimento: a ciência é incapaz de criar seus
próprios fins, a tecnologia se converte no instrumento e objetivo indispensável da
atividade científica.

_________________

[03] [...] aqui sendo entendido como :Meios de Trabalho, tudo aquilo de que se vale o homem para
trabalhar (instrumentos, ferramentas, instalações etc. ), bem como a terra, que é o meio universal de
trabalho;

Objetos de Trabalho, ou seja, tudo aquilo (matérias naturais brutas ou matérias naturais já modificadas
pela ação do trabalho) sobre o que incide o trabalho humano;

Força de Trabalho, tratase da energia humana que, no processo de trabalho é utilizada para,
valendose dos meios de trabalho, transformar os objetos em bens úteis à satisfação de necessidades.
(Neto e Braz 2009, p. 58).

Isso significa dizer que a relação que hominiza o homem, o trabalho, vem sendo destruída, precarizada, e
junto a ela, todos os bens construídos historicamente. Este processo desconsidera o mundo a partir do
homem, enquanto ser, e passa a percebêlo enquanto força produtiva, como mercadoria.

Conforme aponta Lehrer (1998) apud Hetkowski (2007), na estruturação da sociedade atual, o futuro das
pessoas é determinado por suas “ qualificações”; e aqueles que fizerem as escolhas educativas corretas,
nos moldes das exigências do mercado poderão se inscrever em relações de trabalho instáveis; os demais
terão que continuar a buscar no sistema educacional a qualificação requerida pelo mercado; os que, ainda
assim, permanecem desempregados, apenas estariam comprovando a sua incapacidade de fazer escolhas
racionais.

Essa tendência ideológica neoliberal[04] também fica visível nos processos educativos, e estes têm
sofrido diversas influências deste contexto, na medida que as políticas educacionais consideram questões
básicas como, simplesmente, questões técnicas derivadas da eficácia/ineficácia, eficiência/ineficiência
humana, porque a pretensão é gerar processos em escala mundial, em detrimento de uma formação de
qualidade ( HETKOWSKI, 2007).

Portanto, a educação se encontra cada vez mais dependente dos interesses e dos recursos do grande
capital, pois são eles que criam, organizam e difundem os padrões

_____________________

[04] Para Lima e Neves (2006, p. 13) o neoliberalismo não é uma ciência, mas uma doutrina que busca
sedimentar a crença nas virtudes do mercado cujas ‘graças’ são alcançadas pela interferência mínima do
Estado para garantir as regras do jogo capitalista; pelo controle dos gastos estatais e da inflação; pela
privatização das empresas estatais; e pela abertura completa da economia. De acordo com Gentili (1996),
o neoliberalismo trata de uma alternativa de poder extremamente hegemônica, composta por um conjunto
de estratégias políticas, econômicas e jurídicas, orientadas para encontrar uma saída dominante diante da
crise capitalista, iniciada em fins dos anos 1960, traduzindo e sintetizando um ambicioso projeto de
reforma ideológica da sociedade capitalista. Notase que as bases teóricas do neoliberalismo podem ser
traduzidas por meio de algumas categorias centrais, dentre outras: qualidade total, flexibilidade,
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descentralização, competitividade, eficácia, eficiência, descontratualização, desregulamentação,
privatizações. Dessa forma, o neoliberalismo é definido como uma nova organização socioeconômica,
“indicando” um novo papel para o Estado diante das políticas públicas. Com a hegemonia dessa doutrina
neoliberal, temse uma proposta de reforma do próprio Estado. Este, deixando de ser intervencionista na
economia e nos setores sociais, tornase uma instituição gestora, que carrega em si a mesma
racionalidade das empresas capitalistas.

Para o dogma neoliberal, a sociedade é culpada na medida em que as pessoas aceitam como natural e
inevitável o status quo estabelecido por aquele sistema improdutivo de intervenção estatal. Os pobres são
culpados pela pobreza; os desempregados pelo desemprego; os corruptos pela corrupção; os favelados
pela violência urbana; os semterra pela violência no campo; os pais pelo rendimento escolar de seus
filhos; os professores pela péssima qualidade dos serviços educacionais. O neoliberalismo privatiza tudo,
inclusive também o êxito e o fracasso social (Gentili, 1999 p.22).

éticos, científicos, tecnológicos, artísticos e outros, favorecendo basicamente seus interesses (KAWAMURA,
1990).

O Banco Mundial, por exemplo, só auxilia financeiramente projetos educacionais que estejam de acordo
com certas exigências, como adesão a suas políticas e aceitação de suas orientações na elaboração e
execução de projetos. Castro (2004, p. 77), em análise às políticas públicas do Banco Mundial para a
educação, afirma que:

[...] Essa assessoria não se dá de forma inocente ou mecânica. Ela é executada
por um processo sutil e, atualmente, esse processo vem revestido de aparência
de “atualização” e “ modernização” das políticas públicas educacionais. No
entanto, o que fica em evidência é a necessidade de adequação das políticas
educacionais às necessidades econômicas do modelo de acumulação capitalista
em vigor.

Esses projetos devem obedecer à Lei de custo e benefício  cortar gastos para aumentar a eficiência do
investimento. Assim, a ênfase dos projetos educacionais do Banco Mundial está na regulação do custo X
benefício, quando deveria ser sobre a qualidade do ensino.

Como afirma Harvey (1993),

[...] O próprio saber se torna uma mercadoriachave, a ser produzida e vendida
a quem pagar mais, sob condições que são elas mesmas cada vez mais
organizadas em bases competitivas. Universidades

Institutos de pesquisa competem ferozmente por pessoal, bem como

pela honra de patentear primeiro novas descobertas científicas (...)

A produção organizada do conhecimento passou por notável expansão nas
últimas décadas, ao mesmo tempo em que assumiu, cada vez mais, um cunho
comercial ( p.151.).

Observase que a Educação, assim como a Ciência e a Tecnologia, bem como seu domínio e controle,
passaram a ser fundamentais para a inserção dos países capitalistas no mercado mundial. Ou seja, a
conquista de mercados e a ampliação da taxa de lucros por parte de um país está diretamente relacionada
à sua capacidade de inovação tecnológica de produtos e processos.
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Nesse contexto, a educação passa a ser subserviente às regras do mercado, reduzindo seu papel social de
formação humana omnilateral[05], passando a gerar um intenso processo de concorrências e disputas
tanto internas quanto externas e, ainda, de exclusão social, em detrimento da inclusão digital e social,
uma vez que grande parcela da população permanece excluída por não ter sequer acesso a esse
“mercado” educacional. Dentro dessa lógica (de mercado), as políticas educacionais efetivamse e
alastramse velozmente na conquista de sua finalidade, qual seja, a manutenção da ordem instalada.

No entendimento de Silva (2006)

[...] os projetos para a formação de professores obedecerão à simetria dos
processos políticos desenvolvidos e o perfil dos professores será traçado de
acordo com as novas leis do mercado, orientado pelo capital (p.281).

Seu entendimento só reforça o pressuposto de que as políticas educacionais financiadas pelos organismos
internacionais passam a ser elementos integrantes no modo de produção capitalista. Tratase de conduzir
o avanço da lógica do capital.

Nessa lógica de raciocínio, Freitas (2004) esclarece que as políticas educacionais, principalmente no campo
da formação de professores em nosso país, situamse nos marcos das reformas educativas que se
desenvolveram nos países da América Latina desde o final da década de 70, em resposta à crise de
acumulação do capitalismo e têm como objetivo adequar o sistema educacional ao processo de
reestruturação produtiva e aos novos rumos do Estado.

É importante entender que as políticas de formação, em especial as de formação continuada, são
respaldadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação  LDB 93.94/96.

O artigo 67, que estipula que os sistemas de ensino deverão promover a valorização dos profissionais da
educação, traz em seu inciso II o aperfeiçoamento profissional continuado como uma obrigação dos
poderes públicos, inclusive propondo

o licenciamento periódico remunerado para esse fim. Mais adiante, em seu artigo 80, está que o Poder
Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os
níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. E, nas disposições transitórias, no artigo 87,
§3º, inciso III, fica explicitado

___________________

[05] Segundo Manacorda (1991, p.79) trata da chegada histórica do homem a uma totalidade de
capacidade produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidade de consumo e prazeres, em
que se deve considerar sobretudo o gozo pelos bens, espirituais e materiais, dos quais o trabalhador tem
estado excluído em conseqüência da divisão do trabalho.

o dever de cada município de realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício,
utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância ( MACIEL e NETO, 2004).

Para Castro (2004), esse documento surge em sintonia com as orientações neoliberais, baseadas em
princípios minimalistas, em que se prevê a diminuição do Estado, no setor educacional, e a consequente
redução das ações e investimentos públicos, levando em consideração a valorização dos mecanismos do
mercado. Pode  se dizer que as estratégias de redução do conhecimento e da ação pedagógica do
profissional da educação, acompanhada de baixos salários e pouca profissionalização, têm sido uma
constante ao longo das reformas educacionais.
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A formação continuada, dentro da lógica das políticas neoliberais, segundo Castro (2004), representa
resposta à evolução do capitalismo, tendo em vista o contexto econômico que vivenciamos, marcado pela
desvalorização do conhecimento tradicional, proporcionado pelo surgimento do novo modelo produtivo que
tem como característica principal terceirizar os novos processos organizacionais na produção e no trabalho
interno. Assim, a educação tem o papel de possibilitar a adaptação dos indivíduos a esses requisitos
produtivos através da formação inicial e continuada.

Ante o exposto, percebese que as orientações caminham no sentido do aligeiramento da profissão,
privilegiando a formação continuada e em serviço, na própria escola e, preferencialmente, realizada pela
educação a distância. Essa modalidade de ensino vem sendo recomendada pelas agências internacionais
como estratégia viável para a formação docente, o que torna necessário compreender o sentido desta
formação e o seu papel na sociedade ( LACKS, 2004).

Nessa lógica, Ferreira (2003) acredita que a ordem vigente utilizase das políticas educacionais de
formação continuada para incrementar a reestruturação dos meios de produção, que por sua vez, exige
novas habilidades do trabalhador, como também mascarar a realidade do sistema de ensino, que, ao seu
ver, oferece inadequadas formações[06], bem como precárias condições de trabalho.

Observase o descomprometimento com a formação que, de modo geral se dá aligeirada e através de
pacotes no formato de treinamento, com baixo custo, seguindo a

_______________________

[06] Segundo Gatti (2008, p.37) muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor
educacional adquiriram a feição de programas compensatórios e não propriamente de atualização e
aprofundamento em avanços e conhecimentos.

lógica da educação de massa, da transmissão de pacotes produzidos num centro e distribuídos a um
grande número de participantes, com pouco ou nenhum uso das tecnologias digitais. Nesse processo, os
professores são apenas executores (ROSALEN E MAZZILLI, 2005).

Esses modelos, concebidos como pacotes que se efetivam de forma aligeirada e pragmática, pensados
dentro da lógica da racionalidade científica e técnica, em detrimento da apropriação dos conhecimentos
historicamente acumulados, podem ser estratégicos para o Estado porque vai tornar o sistema de ensino
funcional, ou seja, as propostas desses cursos estanques, não raras vezes, advém da necessidade de se
estabelecer novos padrões de ação docente, que irão coadunarse com as políticas de cunho neoliberal.

Essa situação é recorrente porque, para o capital, a formação deve ser respaldada a curto prazo, apenas
para assimilação de determinadas habilidades, competências ou conhecimento, não oferecendo
oportunidades de reflexão, podendo contribuir para reforçar a postura acrítica dos professores diante dos
problemas existenciais da sociedade.

Diante desse quadro, segundo Benakouche (1995), é importante verificar como se efetiva a formação
continuada de professores para o uso das TIC, procurando refletir

se essa formação tem realmente a preocupação de criar condições capazes de facilitar a apropriação das
tecnologias na organização do trabalho pedagógico. Outro ponto a se verificar é se essa preocupação com
a expansão tecnológica no interior das escolas está apenas contribuindo para uma adequação ideológica
das condições da realidade do trabalho docente, no intuito de mascarar a realidade concreta do sistema de
ensino, como: falta de bibliotecas, materiais didáticos, laboratórios inadequados, inadequação e
insuficiência dos currículos, modelos e métodos pedagógicos copiados de outros países. Estes modelos, na
maioria das vezes são, descontextualizados da realidade sócio cultural da classe trabalhadora levando a
uma fragmentação do trabalho pedagógico.
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Os estudos de Santos (2009) apontam que as políticas públicas de formação continuada para o uso das
TIC ainda não conseguiram incluir totalmente as escolas e os professores no mundo digital. É visível a
dificuldade do professor em conceber as TIC como condição de produção na organização do trabalho
pedagógico. Eles não se mostram capazes para lidar com as tecnologias digitais implantadas na escola.
Essa situação talvez ocorra porque os cursos não foram suficientes para garantir uma apropriação
significativa do uso das TIC na prática pedagógica, uma vez que o seu uso acaba restringindo a momentos
de utilização do laboratório de informática, onde muitas vezes se desenvolvem atividades paralelas, sem
conexão com as disciplinas do currículo estabelecido ou com a aprendizagem de conceitos relacionados
com as áreas do conhecimento.

Estudo mais recente, como o de Linhares e Linhares (2010), por exemplo, também apontam algumas
fragilidades no que se refere às políticas públicas de formação continuada para o uso das TIC. O resultado
de sua pesquisa sinaliza que as políticas de formação trazem pouca universalização; falta de conhecimento
das diferentes realidades socioeconômica e cultural; falta de estratégias e instrumentos de
acompanhamento e avaliação, além do distanciamento das políticas de formação inicial e continuada de
professores para a compreensão e o uso das TIC. Para o autor,

[...] a implantação dessas políticas, através de projetos oficiais, apresentam,
desde seu planejamento, duas questões fundamentais que não são devidamente
consideradas como fundamentais no conhecimento, uso e valorização das TIC
como mediadoras no processo de aprendizagem. A primeira diz respeito à
formação de professores e, a segunda, ao processo de avaliação dos resultados
desses projetos na melhoria da educação (LINHARES E LINHARES, 2010 p. 253).

Observase, ante o exposto, que nem sempre essas políticas são acompanhadas de um claro e definido
conhecimento dos processos educacionais e das possíveis relações de transformações provocadas pelas
TIC no processo educacional. E essa falta de clareza pode vir a refletir nas ações concretas dos professores
em suas práticas pedagógicas, como também, nem sempre possibilita compreender as transformações
vivenciadas pelas TIC em todos os âmbitos da sociedade (BONILLA, 2005).

Notase também que essa formação apenas dá ênfase à concepção da atividade docente como algo que
possibilita ensinar a alguém uma determinada tarefa, através de estratégias mecânicas, prevalecendo
apenas o cumprimento da tarefa em detrimento da relação com o mundo.

Para Marx e Engel (1983),

[...] um homem que despende toda sua vida na execução de algumas tarefas
simples [...] não tem oportunidade de exercitar sua inteligência [...].
Geralmente ele se torne estúpido e ignorante quando se pode tornar uma
criatura humana. A uniformidade de sua vida estacionária corrompe
naturalmente seu âmbito [...] Destrói a energia do seu corpo e tornao
incapaz de empregar suas forças com vigor e perseverança em qualquer outra
tarefa que não seja aquela para que foi adestrado (p. 22 23).

Trazendo para o campo da formação continuada, podese dizer que essa situação pode levar os
professores que estão envolvidos nesse processo de formação, a limitar suas capacidades de pensamento,
comprometendo e/ou reduzindo seu papel na formação humana omnilateral.

A concepção de formação continuada que estamos defendendo é a que se caracteriza por sólida formação
teórica que possibilite ao professor a apropriação de uma visão ampla do uso das tecnologias na educação.
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Nesse sentido, a formação deve ser pensada enquanto uma

[...] formação para a vida humana, forma de manifestação da educação
omnilateral dos homens; o trabalho pedagógico como foco formativo; a sólida
formação teórica, a ampla formação cultural; a criação de experiências
curriculares que permitam o contato dos alunos com a realidade, desde o início
do curso; a incorporação da pesquisa como princípio de formação; a possibilidade
de vivência, pelos alunos; o desenvolvimento do compromisso social e político da
docência que leve a reflexão sobre a formação do professor e sobre suas
condições de trabalho; a avaliação permanente dos cursos de formação; o
conhecimento das possibilidades do trabalho docente nos vários contextos e áreas
do campo educacional. [...] deve incorporar a concepção de formação continuada,
em contraposição à idéia de currículo extensivo, sem comprometer a formação
teórica de qualidade, permitindo que o aluno/professor retorne à Universidade,
via cursos de extensão/especialização a partir do contato com o mundo do
trabalho (ANFOPE 2000: 37)

A partir dessa concepção de formação, a educação pode ser uma alavanca essencial para a mudança,
porque não mais corresponderá aos pressupostos do capital.

No entanto, para que possa ocorrer a superação da ordem do capital, enquanto determinante na
educação, na ciência e na tecnologia, e a consequente transformação desta ordem, acreditase necessário
lutar para que a classe trabalhadora conquiste acesso à educação, à ciência e à tecnologia, enquanto saber
cientificamente elaborado. Este saber cientificamente elaborado tem como tarefa estratégica contribuir
para a formação humana pelas vias da produção e apropriação crítica e da socialização do conhecimento
(MÉSZAROS, 2005).

Sendo assim, a educação pode se tornar uma força transformadora, atuando contra
ideologicamente[07]. Para tanto, ela (a educação) precisa:

[...] 1) Desenvolver, ao máximo, o conhecimento científico e tecnológico em
todos os campos e dimensões; apropriarse da ciência e da tecnologia disponíveis
para alicerçar o trabalho de intervenção na realidade natural e social;

2) Desenvolver, ao máximo, a sensibilidade ética e estética buscando delinear os
meios e os fins da educação com sensibilidade profunda á condição humana;

3) Desenvolver, ao máximo, sua racionalidade filosófica numa dupla direção:
numa frente, esclarecer epistemicamente o sentido da existência, e noutra,
afastar o ofuscamento ideológico dos vários discursos; construir uma
contraideologia como ideologia universalizante que apresente os produtos do
conhecimento para atender aos interesses da totalidade dos homens (LIMA E
NEVES, 2006 p. 307)

Notase a necessidade da classe trabalhadora não somente ter acesso ao conhecimento, mas que possa
ainda chegar a controlar o processo de produção e reprodução dos conhecimentos científicos e
tecnológicos, pois, como aponta Gramsci, (1999, p. 135), “o homem conhece objetivamente, na medida
em que o conhecimento é real para todo o gênero humano, historicamente unificado em um sistema
cultural unitário”. A objetividade do conhecimento está na possibilidade de uma unificação cultural, para a
superação das ideologias.
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Visto que, o conhecimento é uma produção social cuja natureza não pode ser descolada do humano e da
totalidade das relações materiais. Nesse modo de ver, o conhecimento não se reduz aos dados colhidos
pelos sentidos ou à aplicação prática, porque, sendo histórico e produzido numa dada condição material,
se insere nas dimensões que compõe a complexidade social (estrutura e superestrutura).

Como afirma Gramsci (1999, p. 209), “os homens precisam tornarse conscientes (do conflito entre as
forças materiais e de produção) no terreno ideológico, nas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas,
filosóficas”, para entender o processo das contradições que produzem o homem e a história e as relações
de classe.

Logo, tornandose conscientes, os homens passarão a entender que a ciência e a

_______________

[07] Para Lima e Neves (2006, p. 314) educar contraideologicamente é utilizar, com a devida
competência e criticidade, as ferramentas do conhecimento, as únicas de que efetivamente o homem
dispõe para dar sentido às práticas mediadoras de sua existência real.

produção da inovação, em que pese o caráter de autonomia, não podem somente estar articuladas por
decisões políticas e interesses hegemônicos, mas sim para os interesses de todos.

2. CONCLUSÃO:

Nesse contexto, a educação assume o significado de uma arma importante, pois é através da educação
que os homens irão se apropriar dos conhecimentos e, a partir de então, gerar um quadro de valores que
leve a mudança de atitude, de ação transformadora.

Nesse sentido, as políticas devem capacitar os professores para que esses percebam as TIC para além de
meros veículos de informação, ferramentas ou instrumentos educacionais, e sim com os múltiplos reflexos
na área cognitiva e nas ações práticas, ao possibilitar novas formas de comunicação e produção de
conhecimento, gerando transformações na consciência individual e na percepção de mundo, nos valores e
nas formas de atuação social (SANTOS, 2009).

Entendese que, à medida em que os professores apreendem conhecimentos inovadores, originários dos
cursos de formação continuada, voltados para o uso das TIC, terão condições de propiciar uma melhor
formação aos seus alunos e, conseqüentemente, terão melhores condições para responder/atender às
necessidades de desenvolvimento da sociedade e, de forma paralela e concomitantemente, deverão estar
preparados para internalizar criticamente as inovações tecnológicas e colocálas em prática, num
constante processo de síncrese  antítese  síntese que não se processará de forma unilateral, mas coletiva
e dialeticamente.

É importante também empenharse no processo de escola pública para os trabalhadores, considerada
como um espaço vital para a apropriação de conhecimentos sistematizados, sem perder de vista o
horizonte de construção de uma sociedade sem classes, pois só então as conquistas científicas e
tecnológicas serão definitivamente asseguradas a toda sociedade.
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