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RESUMO:  

Aqui neste artigo se procura apresentar os pressupostos neoliberais que traveste  a 
educação, a ciência e a tecnologia. Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico, foi 
utilizada a forma descritiva para expor os resultados. Inicialmente procura-se mostrar 
como a educação foi estruturada, em seguida, chama a atenção para a finalidade e 
interesses sociais, políticos e econômicos, que podem estar impulsionando a ciência e o 
uso das tecnologias, no contexto de ensino, ao tempo que atenta para a necessidade da 
formação de professores como mecanismo primordial e essencial no desencadeamento 
de mudanças para a superação dos propósitos neoliberais. Chega-se a conclusão de que 
é necessário e imprescindível termos clareza que a educação é um direito e não uma 
mercadoria, inclusive um direito universal vinculado á própria condição humana. 

Palavras – Chave:  Formação de Professores; Ciência; Tecnologia e Educação.  

 

ABSTRAT : 

 

Here in this article attempts to present the assumptions that travesties neoliberal 
education, science and technology. This is a bibliographical study, we used a descriptive 
way to explain the results. Initially it attempts to show how education was structured 
then draws attention to the purpose and social interests, political and economic, that 
may be driving the use of science and technology in the context of education, time for 
careful need for teacher education as the fundamental mechanism and essential in 
triggering changes to overcome the neoliberal purposes. You reach the conclusion that it 
is necessary and essential terms clearly that education is a right, not a commodity, 
including a universal right linked to the very human condition.  

 
Key - words: Teacher Education, Science, Technology and Education. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 2 

1. INTRODUÇÃO: 

 

 Destaca-se que este artigo teve como base os estudos de Max e Engels (1983); 

Lacks (2004); Lombardi e Saviani (2008); Andery et.al. (2007), dentre outros que 

também serviram de aparato teórico. 

Segundo esses autores, a história nos aponta que a educação sempre esteve 

atrelada em atender aos pressupostos do paradigma dominante.  Lacks (2004), acredita 

que “ a educação historicamente tem materializado uma teoria pedagógica que atende 

aos processos capitalistas a que estão submetidos os indivíduos na escola e nas relações 

sociais produtivas”  a educação passa portanto a permitir a continuação   na exclusão 

dos filhos de pais das classes populares. 

Nesse contexto, pode-se dizer que a educação, assim como, a ciência e a 

tecnologia, se colocam como um dos fatores em jogo na luta de classes. Atualmente é 

notório que elas podem estar intimamente em servir ao sistema capitalista. 

Andery et.al. (2007) ressalta que sociedades baseadas/estruturadas na divisão 

social do trabalho e na propriedade privada tem como consequencia grupos com 

interesses  conflitantes, com possibilidades diferentes  que resultam  num conflito entre 

classes. E, embora acabem por predominar aqueles que representam os interesses do 

grupo dominante, não se pode deixar de lado a possibilidade de transformação que está 

presente na própria sociedade.  

 Nesse sentido, Marx e Engels (1983) acredita que a educação e em especial a 

formação de professores pode se transformar em uma arma importante ao combate das 

proposituras da burguesia. Segundo ele, o acesso ao saber, é necessário, no sentido de 

que possa preparar, as classes dos trabalhadores, para que essas possam  chegar e 

controlar os conhecimentos científicos e tecnológicos e assim romper com a hegemonia 

dominante.   

Em se tratando da ciência[**] e da tecnologia, chama-se a atenção para a 

finalidade e interesses sociais, políticos, militares e econômicos frente ao impulso do 

uso de novas tecnologias visto que implicam enormes riscos, porque o desenvolvimento  

______________________ 
[**] Sendo entendida e/ou caracterizada por ser a tentativa do homem entender e explicar racionalmente a 
natureza, buscando formular leis que, em última instância, permitam a atuação humana. ( ANDERY, Mª 
Amélia. et al . Para Compreender a Ciência: uma perspectiva histórica – Rio de Janeiro: Garamond, 
2007.) 
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científico tecnológico e seus produtos não são independentes de seus interesses. Pois, na 

maioria das vezes, mal sabem as pessoas que, por detrás de grandes  promessas de 

avanços tecnológicos, podem se esconder lucros e interesses das classes dominantes. 

Estas impõem seus propósitos, persuadindo, muitas vezes, as classes menos favorecidas, 

cujas necessidades deixam de ser atendidas. 

É importante esclarecer que, não se está negando a necessidade e a importância 

das tecnologias, ao contrário, as pessoas precisam ter acesso à ciência e à tecnologia, 

pois, é  inegável, a influência destas na evolução das sociedades, porém, não somente no 

sentido de entender e utilizar os artefatos (científicos e tecnológicos),  como produtos ou 

conhecimentos, mas sim, de opinar/questionar  sobre o uso desses produtos, percebendo  

que não são neutros, nem definitivos, tampouco absolutos. Ou seja, é importante termos 

clareza de que seus  benefícios e/ou malefícios continuam a ser controlados por pessoas 

e instituições com interesses particulares, muitas vezes opostos aos interesses gerais e 

consensuais da classe trabalhadora.  

Se tomarmos como exemplo os aparelhos telefônicos celulares, veremos a 

impressionante velocidade das inovações, bem como a queda dos preços para os 

consumidores, é nesse contexto que cabe o questionamento/reflexão, pois tudo isso não 

ocorre em nome das necessidades humanas básicas, mas sim da voracidade do mercado.  

Visto que, as tecnologias informacionais formatam, literalmente, a sociedade 

atual, em especial a economia competitiva globalizada. 

Dentro do contexto educacional, não é diferente, elas (as tecnologias) estão 

invadindo o campo da educação, inclusive contribuindo para reforçar o cinturão do 

mercado capitalista. Tudo pode ser comprado pela internet, inclusive teses de mestrado 

e doutorado. É nítido também o descompasso, cada vez maior, entre pedagogia e 

tecnologias em educação. A primeira move-se a passos lentos já a segunda corre á 

velocidade da luz. E o resultado é imediato, pois como a tecnologia não espera, vai 

ocupando o espaço à revelia do educador.  

Para Marx e Engels (1983) a inovação tecnológica está ligada ao motor da 

dinâmica do sistema capitalista. Nesse sentido, as propostas advindas do contexto 

científico-tecnológico, deverão assumir pelo público, um caráter dialético, dentro de 

uma perspectiva reflexiva, permitindo a este público envolver-se e não unicamente 

acatar a decisão final, que poderia já estar planejada, inclusive direcionada para atender 

os interesses da classe dominante, conforme acima já mencionado.  
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Em outras palavras, pode-se dizer que se faz necessário fazermos uma avaliação 

crítica sobre a tecnologia, sua constituição histórica e sua função social, no intuito de 

não só compreender o sentido da tecnologia, mas também de repensar e redimensionar o 

papel da tecnologia na sociedade e em especial na educação. 

 

2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UMA VISÃO 

DIALÉTICA 

 

É importante salientar que, no contexto do projeto neoliberal, a concepção de 

formação se insere na temática da formação do educador em uma política educacional 

global. Nessa direção, as propostas políticas de formação vêm delineando os princípios 

gerais e questões particulares relativas a essa formação, assumindo que a melhoria da 

qualidade do ensino, no que diz respeito ao profissional da educação, passa por uma 

articulação entre formação básica, condições de trabalho e formação continuada. 

Nota-se que a questão da formação de professores, tem sido um grande desafio 

para as políticas educacionais, nos últimos anos, inclusive, objeto específico de 

inúmeras experiências e projetos desenvolvidos, tanto por universidades como por 

órgãos governamentais e até não governamentais, a exemplo: o pro-formação, pro- 

letramento, Universidade Aberta do Brasil, dentre outros. 

No entanto, independente dessas discussões, a crise de identidade do magistério 

persiste e até mesmo se agrava diante das transformações econômicas, sócio-políticas e 

culturais do mundo atual e, em particular, do nosso país que exige cada vez mais do 

professor um compromisso renovado, lúcido e crítico. No intuito de atender a esse 

compromisso, o Estado vem dizendo que tem envidado esforços no sentido de criar e de 

desenvolver políticas públicas para a resolução de tal questão. 

Lacks apud Corrêa (2004) enfatiza que dentro do projeto histórico do 

neoliberalismo, a formação de professores tem uma importância estratégica, devido ao 

poder das idéias. Sendo assim, o ideário neoliberal, no intuito de que legitime suas 

proposituras, passa a controlar a formação de professores a partir da concepção de 

sociedade defendido por ele, (o neoliberalismo). Nesse contexto, a capacitação e o 

treinamento de professores passa a ocorrer através de “ pacotes pedagógicos” 

importados pelos definidores da política educacional do governo. Os cursos de 

formação foram controlados ideologicamente pelo Estado. 
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 No que se refere à ciência, destaca-se que todo o processo de construção do 

conhecimento científico quanto seu produto, reflete o desenvolvimento e a ruptura 

ocorridos nos diferentes momentos da história. Ou seja, os antagonismos presentes em 

cada modo de produção a outro serão transpostos para as idéias científicas elaboradas 

pelo homem. 

A ciência é determinada pelas necessidades materiais do homem em cada 

momento histórico, conforme veremos abaixo. Nessa linha de pensamento, Audrey et al 

(2007), afirma que o conhecimento humano em suas diferentes formas (senso comum, 

científico, teológico, filosófico, estético, etc.) exprime condições materiais de um dado 

momento histórico. 

Através da ciência o homem procura racionalmente o mundo, buscando superar 

a ilusão, o desconhecido, o imediato; buscando compreender de forma fundamentada as 

leis gerais que regem os fenômenos. 

No século XX, especificamente, a partir da sua segunda metade, pode-se dizer 

que os avanços científicos e tecnológicos afloraram. A tecnologia produziu revoluções 

na microeletrônica, nas comunicações, na medicina, nos transportes, enfim, em 

praticamente todas as áreas do saber. A partir dos anos 90, a tecnologia acoplada à 

informática, começou a revolucionar a humanidade. 

O processo de globalização, foi capaz de mudar o paradigma das relações 

interpessoais, abrangendo praticamente todas ás áreas: a economia, a ciência, a cultura, 

a política e especialmente a educação. Percebe-se que esse processo está tendenciando a 

concentração de riquezas nas mãos de poucos e assim atendendo aos pressupostos da 

política neoliberal.                                                                                                                                               

Diante do que foi até o momento explicitado, evidencia-se que  a perspectiva 

neoliberal tem como propositura, submeter à educação aos padrões do mercado 

capitalista.  

Essa situação é percebível em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino 

superior e no nível da pesquisa, esses  cada vez mais dependentes dos interesses e dos 

recursos do grande capital. Desse modo, nota-se a redução da educação ao estatuto de 

mercadoria resultante do neoliberalismo, que por sua vez ameaça o homem em seu 

universalismo humano e em sua construção como sujeito. 

É observável a tentativa neoliberal para criar um mercado educativo a partir das 

tecnologias da informação e da comunicação - TICs [***]. Esse mercado funciona 
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conforme as leis da rentabilidade, e que não é acessível a todos, anunciando portanto 

uma nova forma de exclusão: a exclusão digital.  

Uma contradição notoriamente percebível pelas TICs é, de um lado, é possível 

comunicar-se, com certa segurança, com pessoas próximas ou distantes, conhecidas ou 

desconhecidas, e conhecer culturas diversificadas, por outro, limita a relação 

pessoa/pessoas ao aspecto virtual e, muitas vezes irreal.  

Indubitavelmente, a inserção das tecnologias aplicadas a educação (TICs) na 

atual conjuntura educacional passa a ser meta das políticas públicas, que segundo o 

MEC (2008), o Governo Federal pretende até o ano de 2010 equipar todas as escolas 

públicas com um laboratório de informática, o que já é realidade em algumas.   

Pinto (2005) afirma que a era tecnológica encobre, ao lado de um sentido 

razoável e sério, outro, tipicamente ideológico, onde os interesse das classes poderosas 

procuram embriagar a consciência das massas, fazendo-as crer que têm a felicidade de 

viver nos melhores tempos jamais desfrutados pela humanidade. Mas, segundo Ferreti 

(1994) na realidade, o avanço tecnológico provoca saltos qualitativos no avanço do 

capitalismo. 

Em outras palavras pode-se dizer que a era tecnológica constitui importantíssima 

arma do arsenal dos poderes supremos, empenhados em silenciar as manifestações da 

consciência  política das massas, e particularmente das nações subdesenvolvidas. Essas 

últimas por sua vez, enganam-se em acreditar que participam de modo igualitário da 

mesma civilização tecnológica  que as nações desenvolvidas. 

Essas novas tecnologias servem como instrumentos ideológicos do Estado, 

traveste-se na ilusão de que a solução para os problemas educacionais está no 

equipamento geral em computadores, e no estabelecimento de uma educação de uma 

educação à distância, e não na melhoria da qualidade do ensino e consequentemente na 

formação de professores.  

É preciso pois, denunciar as disparidades, ou seja, romper o circulo da falsa 

totalidade em que os dominadores nos querem encerrar sobre o pretexto de que 

participamos todos do mesmo mundo, unificado pela ciência e pela tecnologia.  

_______________________________________________ 
[***]  TCIs - Tecnologias da Informação e Comunicação = Informática + sistemas digitais + Internet. 
São meios que utilizam, ao mesmo tempo, as telecomunicações e a tecnologia informática.  As TICs 
podem ser definidas como tecnologias e instrumentos usados para compartilhar, distribuir e reunir 
informação, bem como para comunicar-se umas com as outras, individualmente ou em grupo, mediante o 
uso de computadores e redes de computadores interconectados -via Internet. (PINTO, Álvaro Vieira. O 
conceito de Tecnologia – Volume I - Rio de Janeiro: Contraponto, 2005 
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Para Ferreti ( 1994) o que está ocorrendo hoje é a transferência das próprias 

operações intelectuais para as máquinas. 

Porém, é importante destacar que por mais útil que seja a tecnologia não poderia 

resolver sozinha os problemas educacionais, visto que, é muito difícil que o fato de 

contar com computadores no ensino de base e acesso á Web venha motivar práticas 

pedagógicas inovadoras que permitam resolver por si só os problemas educacionais 

decorrentes da exclusão social.  

Ferreti (1994) acredita que em lugar da educação ajustar-se reativamente às 

inovações tecnológicas,  

 

[...] deve considerara seu papel ativo e estimulador a desempenhar e 
que tem, além disso, que cumprir um importante objetivo, a saber, a 
promoção da inovação e do progresso da sociedade [...] uma educação 
que possa estar contribuindo para a alteração dos rumos 
socioeconômicos considerados indesejáveis. (p.201 – 208)  
 

 
Nesse sentido, a formação continuada de professores é mecanismo primordial e 

essencial no desencadeamento de mudanças. Segundo Arroyo (1999) a formação 

continuada além de outros, tem como objetivos, propor novas metodologias e colocar os 

profissionais em contato com as discussões teóricas atuais, visando contribuir para as 

mudanças que se fazem necessárias e urgentes para a melhoria da ação pedagógica na 

escola e consequentemente para a  superação dos propósitos neoliberais.   

Diante dessa perspectiva, percebe-se contradição, na educação brasileira, de um 

lado a “preocupação” do governo em equipar a escolas públicas com laboratórios de 

informática, do outro, nota-se que nossas escolas apenas se expandiu sem sofrer 

qualquer transformação na qualidade da infra-estrutura, visto que,  a maioria delas 

continuam, sem biblioteca ou laboratórios adequados, currículos e modelos pedagógicos 

copiados de outros países, inclusive descontextualizados da realidade sócio-cultural da 

classe trabalhadora, co-existindo em seu interior uma fragmentação do trabalho 

pedagógico em sala. 

 Sendo assim, pode-se dizer que tais situações contribuem, em grande escala, 

para que a educação avance á serviço dos pressupostos neoliberais em detrimento da 

hegemonia da classe trabalhadora. 

Nesse aspecto Lacks (2004) aponta que, 
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(...) não é possível ignorar a posição que tem tomado o Estado 
brasileiro, a da assimilação acrítica de normas, modelos e métodos 
dos países desenvolvidos, perdendo a possibilidade de coordenar 
ações educacionais que confeririam identidade nacional aos sistemas 
educativos e de trabalho, como também, evitariam a manutenção da 
exploração e exclusão de seus cidadãos. (p. 97) 

 

Ou seja, ainda é percebível que as instituições de ensino conservam estruturas de 

comunicação e conseqüentemente de ensino unidirecional,  os professores ainda, em sua 

grande maioria, encontram-se iletrados frente aos paradigmas tecnológicos.  

Nesse sentido é importante se ter clareza de que, sem um sistema educacional 

consolidado sobre a base de uma escola comum universalizada, não será possível 

modernizar o parque produtivo nacional. Se esse desafio permanecer sem resposta, as 

metas proclamadas de modernização tecnológica não passarão de meras promessas.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com o que foi apresentado neste artigo, chega-se a conclusão de que é 

necessário e imprescindível termos clareza que a educação é um direito e não uma 

mercadoria, inclusive um direito universal vinculado á própria condição humana. Ou 

seja, a educação é movimento de humanização, de socialização e de subjetivação e não 

uma mercadoria como a lógica neoliberal da globalização tenta persuadir, como ficou 

notório que os poderes dominantes procuram instaurar seus propósitos, impondo 

princípios contraditórios ao direito de humanização do homem.  

Ao contrário e como vê Marx e Engels (1983) a educação é um instrumento e 

um domínio importante para essa luta. Ou seja, a luta por uma educação tendo como  

intuito contribuir na superação da sociedade capitalista.   

Em se tratando das tecnologias aplicada à educação acredita-se que se faz 

necessário diferentes olhares, visto que, é necessário que seja percebido os efeitos 

ideológicos, políticos, culturais e educacionais que norteiam este processo, pois a 

tecnologia reestrutura todo o mundo social, é capaz de agir sobre a natureza, usá-la e até 

destruí-la.   

  Nesse sentido, é importante que as políticas públicas voltadas para a  educação 

repense e transforme muitas das suas práticas pedagógicas atuais. Essa transformação 
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deve ser acompanhada  por uma formação continuada de professores que também deve 

estar num projeto de transformação social, ou seja, precisamos de novas práticas 

políticas e educacionais porque a realidade continua sendo injusta e brutal. Sendo assim, 

torna-se imprescindível desconfiar do Estado e da sociedade, e reconhecer que a 

transformação da educação depende apenas da capacidade, do esforço e do mérito 

incessante de cada indivíduo, até porque, o triunfo do neoliberalismo não será eterno.  

Para tanto, é de fundamental importância, desarticular a aparentemente 

inquestionável racionalidade natural do discurso neoliberal constitui apenas um dos 

desafios que se apresentam pela frente, e se trata de um desafio que depende da 

possibilidade de construir uma nova hegemonia que dê sustentação material e cultural a 

uma sociedade plenamente democrática e igualitária. 
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