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Resumo: O estudo versa sobre os desafios das tecnologias na educação na tentativa de 

superar a razão técnica, de receitas tecnocráticas oriundas de uma tradição utilitarista das 

tecnologias do campo empresarial. A pesquisa tem seu alicerce na abordagem hermenêutica 

que está voltada para a compreensão das contradições presentes nos textos e discursos desse 

campo, trazendo o confronto com a visão passiva e a razão dominadora e padronizada da 

automatização técnica na educação. A pesquisa amplia e reconhece o potencial mobilizador, 

reconstrutivo e questionador das tecnologias, pela sua ambiguidade que pode tanto vincular 

preconceitos, alienações e imprecisões, quanto gerar relações políticas de resistência diante 

das injustiças sociais, trazendo desafios na área da educação. A tecnologia é constituinte dos 

processos que modelam a existência humana, sendo pouco vista enquanto fenômeno de 

análise filosófica no contexto capitalista. Concluímos que a fluidez dos produtos ofertados em 

novas roupagens técnicas, as instituições de ensino esquecem que as tecnologias funcionam 

de fora para dentro, armazenam e processam informações, mas ainda não conseguem 

interpretar saberes vitais em relação dialógica pela alteridade. Para ultrapassar a 

operacionalidade técnica-normativa é necessário expandir os horizontes reflexivos com base 

no pensar (auto)crítico nos processos pedagógicos, buscando elucidar as contradições 

formativas do conhecimento tecnológico como forma de desenvolver e ressignificar as 

tecnologias na educação e na vida em sociedade.  
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Introdução 

 

No decorrer da história da educação, acreditava-se que com o surgimento de novas 

tecnologias se melhoraria os processos de ensino e de aprendizagem. Podemos fazer analogias 

com o livro didático, que se tornou objetificado quando utilizado como meio de cópia de um 

modelo externo, pronto e de reprodução integral nos cadernos dos estudantes. Dessa forma, 

atualmente existem muitas expectativas de que as tecnologias digitais trarão soluções rápidas 

por meio da socialização espontânea como forma de melhoria da qualidade na educação. No 

entanto, se a educação dependesse somente das tecnologias, já teríamos encontrado soluções 

para evitar a repetição de barbáries, de exclusões e da violência que assola a vida humana, 

talvez porque ela não se traduz no avanço do diálogo vivo, mas em isolamentos da 

tecnociência.  
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Pensar e dialogar com os estudantes diante da rapidez com que as evoluções 

tecnológicas se apresentam, seguido das representações dos conhecimentos nos mais diversos 

âmbitos da vida humana, parece não encontrar espaço propício no mundo socioeducacional. A 

fluidez dos produtos ofertados e impostos em novas roupagens técnicas, assim como os 

efeitos e as facilitações que esses nos proporcionam, acabam criando uma hostilidade entre o 

pensamento autocrítico e a tecnologia reificada, ou seja, esses meios não são submetidos ao 

constante exame e a (re)criação das finalidades a que servem, a não ser o próprio uso em si. A 

agilidade com que os recursos tecnológicos são apresentados, ou ainda, as facilitações de 

pulsão tecnofílica marcada pela ânsia pelo último instrumento cultural, faz com que se institua 

uma certa resistência ao ato de refletir, confrontar, questionar e reavaliar as tecnologias na 

escola.  

A partir disso, surge a problemática da pesquisa: quais são as contribuições da Teoria 

Crítica para (re)pensar e questionar a automatização e a adoção das inovações tecnológicas na 

educação, superando as tendências da neutralidade técnica e da robotização do trabalho 

educativo e das relações pedagógicas? A pesquisa tem seu alicerce na abordagem 

hermenêutica, que nos possibilita diferentes formas de conhecer e interpretar a realidade, 

reconhecendo o outro na circularidade das relações para a reconstrução de caminhos que 

possibilitam a construção do diálogo necessário ao aprender conjunto, de sentido plural e 

sempre renovado das tecnologias de interação humana. “A hermenêutica, enquanto recriadora 

de novos entendimentos sobre o mundo possibilita a participação do sujeito na construção do 

objeto e vice-versa”. (HABOWSKI; JACOBI; CONTE, 2018, p. 280). Dessa forma, as 

lacunas das tecnologias no campo da formação cultural e educativa são inúmeras e precisam ir 

além do ensino da linguagem da programação ou do mero artefato cultural, por exemplo, no 

sentido de ampliar, por meio de uma racionalidade aprendente do mundo tecnológico, as 

relações entre as linguagens do mundo, privilegiando os sujeitos em suas diferenças em 

termos de interesses, gostos e formas de aprender humanos. O esclarecimento do sentido 

desses meios a partir dos horizontes cognitivos dos sujeitos é fundamental para uma 

(re)interpretação contextualizada e democratizada, ou seja, não redutora a obrigatoriedades 

disciplinares por meio de uma propagação uniformizadora do ensino nas escolas que 

desconsidera a globalidade humana por meio da imposição e dos condicionamentos gerados 

por processos materiais e do pensamento computacional.   

 

Educação e tecnologias para além do sentido tecnocrático 

 



 

 

Os progressos tecnológicos passam a significar muitos problemas nos contextos 

educativos quando são tomadas com fim em si e acompanhados pela velocidade da mídia 

propagável e por exigências capitalistas. Ou quando são transpostos na sala de aula de modo 

superficial, como máquinas de educar, de simples adequação, o que não qualifica as 

experiências pedagógicas e os horizontes cognitivos dos sujeitos. A aceleração sem limites, 

inclusive dos processos de ensino, passa a esvaziar o sentido das relações humanas e das 

experiências dialógicas da tradição sociocultural própria do mundo da vida, em nome de uma 

cultura administrada pelos meios técnicos, da percepção apenas das superfícies das interfaces 

digitais e de produção competitiva. O fato é que a escola continua tributária de métodos 

arbitrários de ensino e de reprodução de saberes disciplinares desde outras tecnologias como o 

livro e o quadro-negro. Nesse processo, as tecnologias evoluem rapidamente e quando os 

professores buscam inovação simplesmente substituem uma tecnologia por outra, sem passar 

pelo processo de ressignificação no contexto das pedagogias, que antecede inclusive a 

linguagem da programação e o ensino de informática. 

A crescente presença e utilização das tecnologias digitais promove a artificialidade das 

relações formativas e pedagógicas, a ponto de provocar confusões do que seja a tarefa da 

educação, a saber, o desenvolvimento da autenticidade e das dimensões humanas. Os artefatos 

tecnológicos não podem ser usados na educação apenas para operacionalização técnica e 

travestidos de neutralidade, pois todo conhecimento é político e enraizado historicamente, 

embora revele na contemporaneidade uma espécie de tempo irrefletido e pasteurizado das 

conexões tecnológicas, talvez por mudanças abruptas e desconhecidas que atravessam a área 

da educação.  

Diante disso, é necessário questionar acerca das relações que estabelecemos com esses 

artefatos tecnocientíficos bem como a relevância para fins educacionais e disposição para a 

autonomia e respeito às diferenças humanas. Para superar as ambiguidades da automatização 

e dos sentidos divergentes nesse campo da massificação do uso das tecnologias, Feenberg 

(2003) esclarece as teorias criadas na filosofia da tecnologia em três campos principais para se 

chegar a sua teoria crítica: instrumentalismo, substancialismo e determinismo. Tudo isso para 

mostrar o panorama polissêmico que ainda precisam ser pensados e explorados sobre as 

tecnologias no campo da filosofia da educação. Feenberg denomina de instrumentalista o 

resultado dos entendimentos do senso comum no século XIX e início do século XX, definindo 

o conceito de tecnologia moderna como uma forma neutra e submetida às vontades humanas 

reducionistas, tendo em vista o avanço das bases industriais. Por sua vez, Feenberg apoia uma 

teoria substancialista em um conjunto de tecnologias definidas a partir da explicação sobre o 

poder desempenhado no ser humano, cujos autores dessa teorização são Martín Heidegger e 



 

 

Jacques Ellul. Nessa perspectiva, são as tecnologias que determinam o percurso do seu 

progresso, mas também são percebidas como forma de melhoria social, tomada de decisão, 

autocontrole, já que é a tecnologia como linguagem quem delineia as revoluções da 

humanidade, por meio do poder, da autodireção e automotivação que mobiliza no ser humano.  

Em relação ao determinismo, ele é justificado e encontra-se igualmente no 

instrumentalismo e no substancialismo, mas compreende-se que as tecnologias são 

independentes e uma das possibilidades para o progresso humano, fazendo com que as 

tecnologias mostrem o percurso da evolução sociocultural. No entanto, essas reflexões sobre 

tecnologia para a melhoria da vida das pessoas estão sendo debatidas nos últimos anos. Para 

Rosa e Trevisan (2016), a ciência e a tecnologia são resultados de uma modernidade que em 

sua natureza está sempre à procura do novo, ou ainda, da constante inovação. Os autores 

problematizam que nas últimas décadas se têm colocado em dúvida o que de fato há nas 

inovações científicas e tecnológicas que são colocadas como novidades, “ou se essa matriz 

não tem contribuído para a produção de catástrofes de toda ordem, como as guerras, a 

degradação ambiental e, mais recentemente, o aquecimento global”. (ROSA; TREVISAN, 

2016, p. 720). A lógica tecnológica está presente na questão da instrumentalidade técnica e 

por isso precisa ser questionada, visto que abandona outros problemas mais preocupantes 

veiculados às lutas por sobrevivência em relação aos recursos naturais, assim como as 

mudanças climáticas, o aquecimento global, ambos associados às produções humanas e em 

evidência social. Nesse sentido, é pertinente a preocupação de Rosa e Trevisan (2016, p. 720), 

tornando-se necessário indagar novamente: “o que poderia auxiliar na prevenção a eventos 

traumáticos provocados pelo descaso humano, especialmente em relação à matriz de 

desenvolvimento científico e tecnológico adotada?”. Tal dimensão precisa estar interligada e 

focalizada com a educação mobilizada e expandida na linguagem para o enfrentamento 

intensivo, “uma vez que, caso permanecermos na inércia frente a esse problema, acabaremos 

contribuindo para que prolifere certo cinismo tecno-pedagógico”. (ROSA; TREVISAN, 2016, 

p. 733). 

Nos atravessamentos com a educação, Feenberg (2003) destaca que são poucos os 

pensadores que legitimam uma educação automatizada e sem professor (figura do professor 

máquina), entretanto, tal concepção vem ocupando cada vez mais espaços nos discursos 

sociais e acadêmicos devido aos avanços e inovações por meio dos computadores de acesso à 

Internet. Segundo Feenberg (2003, p. 8), “a ideia essencial é que em uma universidade virtual 

do futuro o êxito acadêmico não dependerá, então, das horas presenciais nem tampouco do 

contato com o professor”. Nessa perspectiva, Feenberg (2003) destaca que no sistema 

automatizado de educação por meio das redes de comunicação sem nenhuma diferenciação 



 

 

entre essas construções que seria a base para sua compreensão, continuamos perpetuando o 

antigo paradigma com todas as fragilidades, mas agora com novas roupagens, ao invés de 

aproveitar o potencial dessas redes para uma ação formativa, no sentido da problematização, 

compreensão e criação. Inclusive não ignora que “o ponto de vista determinista está sendo 

cada vez mais criticado nos estudos sobre tecnologia pelas explicações sociais do 

desenvolvimento tecnológico”. (FEENBERG, 2003, p. 10). Por tudo isso, é necessário 

elaborar questionamentos e estratégias educacionais para as tecnologias em que os próprios 

“estudantes e os professores põem na mesa algumas considerações nas quais se inclui o desejo 

de criar ferramentas que apoiem a interação humana”. (FEENBERG, 2003, p. 10). Afinal de 

contas, se nós nada fizermos com a tecnologia, acaso a tecnologia como ferramenta de 

socialização espontânea também não poderá fazer alguma coisa conosco pelo fato de estarmos 

enganados e abandonados a ela? 

Feenberg (2003, p. 11) destaca que quando o professor “se comprometeu por sua 

vocação como mestre; seu compromisso era encontrar novas formas atrativas de transmitir 

conhecimento e cultura. [No entanto], agora, tudo se baseia na eficiência, e, em certo sentido, 

no dinheiro”. Os ganhos de eficiência e lucratividade definem os padrões hegemônicos dessa 

automatização competitiva, que não permitem brechas para diferentes invenções. A intenção, 

ainda que não seja declarada, é reduzir a importância da formação humana e pedagógica, que 

era basilar no processo anterior, visto que “os professores e os estudantes não são aliados, 

senão obstáculos que têm que ser escanteados pelo inevitável ímpeto do progresso”. 

(FEENBERG, 2003, p. 11). As diferenças entre as tecnologias educacionais e as necessidades 

de concorrência empresarial desenfreadas são relevantes e influenciam os sentidos colocados 

nas tecnologias, supervalorizando-se, por exemplo, a execução de um programa de 

computador, por seus parâmetros e determinações estritamente lógicas na educação. As 

dinâmicas de compra e venda de pacotes prontos pelas instituições invadem as formas de 

educação bem-sucedidas e “se os gestores querem isso, podem comprar instrumentos muito 

caros, com a esperança de que os professores simplesmente os adotem e os utilizem”. 

(FEENBERG, 2003, p. 12). 

Feenberg (2003, p. 15) demonstra que essa temática implica na complexidade da 

existência humana, pois envolve relações entre empresários e professores provocando 

resultados hegemônicos na prática docente, tendo em vista que “a solução destas questões e a 

evolução da tecnologia educacional caminham juntas”. Nesse sentido, é necessário questionar 

o determinismo tecnológico, percebendo a tecnologia não como um fim em si ou como 

disposição de uma disciplina curricular para desenvolver o pensamento computacional, mas 

como uma possibilidade para melhorar e expandir os processos de ensino e de aprendizagem. 



 

 

Esse enfoque centrado na competitividade e na autonomização prevalece sob o risco 

mercadológico de expansão e ameaça a dimensão crítica enquanto possibilidade de abertura 

de novos horizontes formativos e ressignificação nos ambientes educacionais. Mas, quando o 

professor se defronta com as tecnologias compreende que elas estão inacabadas e demandam 

uma abordagem crítica ao estabelecimento de referenciais de abertura dialógica de mundos? 

“Na experiência real da educação online, a tecnologia não é uma coisa pré-determinada em 

absoluto, senão um entorno, um espaço vazio que o professor há de habitar e fazer viver”, na 

perspectiva de ser um instrumento cultural com problemáticas humanas. (FEENBERG, 2003, 

p. 12). O que gostaríamos de sublinhar, em termos de práticas pedagógicas ambíguas, 

seguindo o raciocínio de Feenberg (2003, p. 12), é que “os grandes mercados para o ensino à 

distância irão emergir, sem dúvida, e isso será uma benção para os estudantes que não podem 

assistir às aulas nos campi”.  

Há contrariedades que englobam a racionalidade instrumental da ciência e da técnica, 

mas elas também possuem um potencial capaz de auxiliar na vida humana. Tudo indica que o 

trabalho tem um caráter de comandar a natureza para colocá-la à disposição do ser humano, 

tendo assim uma razão semelhante à lógica sistêmica, portanto, uma racionalidade para a 

ordenação de meios para atingir os fins. Nesse meio, “a tecnologia serve para instituir formas 

novas, mais eficazes e mais agradáveis de controle social e coesão social”. (MARCUSE, 

1982, p. 18). Uma Pedagogia com dimensão crítica não pode ignorar ou relegar o 

conhecimento técnico-instrumental, pois ele expande as oportunidades de organização social, 

bem como traz outros avanços em processos históricos interdependentes de aprimoramento 

tecnológico, cultural e institucional. Para Marcuse (1982, p. 152), “sem dúvida, a 

racionalidade da ciência pura é livre de valores e não estipula quaisquer fins práticos, é neutra 

a quaisquer valores estranhos que lhe possam ser impostos”. Em contrapartida, a Pedagogia 

crítica é radicalmente contrária à universalização da ciência e da técnica, quando reduzida a 

uma formação instrucional, conformista e vislumbrada pela automação dos processos 

educativos.  

Ao desenvolver o aprimoramento das forças de produção, o conhecimento científico e 

técnico abastece um sistema capitalista de uma estrutura que garante sua subsistência 

totalitária. E assim se autentica a incorporação das novas tecnologias e legitima-se, portanto, o 

desenvolvimento em sua essência, efetivando a função da ciência e da técnica o papel de 

legitimação do domínio instrumental. Marcuse (1982, p. 19) entende que o “universo 

tecnológico, a sociedade industrial desenvolvida é um universo político, a fase mais atual da 

realização de um projeto histórico específico - a saber, a experiência, a transformação e a 

organização da natureza como o mero material de dominação”. Mais ainda, para Marcuse 



 

 

(1982), o que mantém presente o legado de Marx é a crítica da ideologia e lança a metáfora do 

aparato como uma dimensão política que revela a sociedade unidimensional, da submissão 

total e acrítica à tecnologia da eficiência, que exige unificação, simplificação cognitiva 

seguindo a lógica de produção capitalista. Portanto, com a autonomização tecnológica, “a 

cultura, a política e a economia se fundem num sistema onipresente que engolfa ou rejeita 

todas as alternativas. O potencial de produtividade e crescimento desse sistema estabiliza a 

sociedade e contém o progresso técnico dentro da estrutura de dominação”, tornada agora 

uma racionalidade política. (MARCUSE, 1982, p. 19). 

Dessa racionalidade tecnocientífica que é política, em função da dominação da 

natureza e das próprias relações humanas, a tecnologia se torna uma instância que comanda o 

sistema educativo sem contestação. Portanto, a racionalidade científico-tecnológica “revela o 

seu caráter político ao se tornar o grande veículo de melhor denominação, criando um 

universo verdadeiramente totalitário no qual sociedade e natureza, corpo e mente são 

mantidos num estado de permanente mobilização para a defesa desse universo”. (MARCUSE, 

1982, p. 37). Daí que a racionalidade tecnológica com o capitalismo gera uma aproximação 

insolúvel com a dominação política, ou ainda, a ciência e a técnica estão submetidas aos 

projetos e interesses do capital humano. Em face disso, Marcuse (1982) desvela que os 

avanços não se constituem em uma rejeição da técnica e uma volta à vida selvagem, mas 

incidem no repensar sobre uma nova técnica e ciência que estejam voltadas à emancipação 

humana.  

Quando a racionalidade instrumental da ciência e da técnica adentra nos âmbitos 

institucionais de uma sociedade, ela é capaz de transformá-la a ponto que as decisões 

racionais que deveriam ser fundamentadas em valores no plano da interação, conforme as 

necessidades sociais e interesses globais são afastadas do âmbito da reflexão e da discussão 

pública. Em tempos que ninguém educa ninguém, “os controles tecnológicos parecem ser a 

própria personificação da Razão para o bem de todos os grupos e interesses sociais – a tal 

ponto que toda contradição parece irracional e toda ação contrária parece impossível”. 

(MARCUSE, 1982, p. 30). O caminho traçado afasta-se de ações crítico-transformadoras e de 

resistência ao instituído, pois, “o processo da máquina (com processo social) exige obediência 

a um sistema de poderes anônimos - secularização e destruição de valores e instituições cuja 

dessantificação nem bem começou”. (MARCUSE, 1982, p. 60-61). 

No itinerário do aumento do tempo de ocupação em serviço como servidão, a 

racionalidade instrumental supriu gradativamente as possibilidades do agir comunicativo que 

existia na esfera das disposições relativas aos interesses e necessidades humanas do conviver 

em comunidade (HABERMAS, 2012). Assim sendo, os antigos modelos ideológicos de 



 

 

legitimação das relações sociais de poder ficam esquecidos e surge uma nova racionalidade 

que age de forma espontânea, sem pensar ou problematizar os preceitos institucionalizados, 

ficando a dimensão dos valores políticos e éticos subordinada aos interesses instrumentais e 

aos problemas técnicos, enfim, “vive-se num mundo de valores, e os valores retirados da 

realidade objetiva se tornam subjetivos”. (MARCUSE, 1982, p. 145). 

Na educação, é viável afirmar que essa nova realidade assusta e gera dificuldades nos 

planejamentos escolares, pois muitos professores não sabem utilizar essas interfaces para 

além da dimensão funcional, meramente adaptativa, e orientar os estudantes na compreensão 

de como se relacionar e produzir significados com as tecnologias em um projeto mais amplo 

de formação humana. Nessa perspectiva, Pugens, Habowski e Conte (2018, p. 7) afirmam que 

existem fragilidades na formação de professores e não apenas no manuseio das tecnologias, 

“mas também no potencial relegado a outras esferas constitutivas do mundo social (da era da 

informação) que é de ser um profissional reflexivo, pois este fará pensar outras possibilidades 

por meio destas ferramentas de maneira crítica e emancipadora”. Os professores não estão 

conseguindo coordenar suas ações em tempos de domínio instrumental, recaindo também na 

dependência tecnológica do próprio trabalho realizado. O resultado é uma inversão em termos 

de autoridade, uma espécie de afirmação de autonomia individual sobre os usos das 

tecnologias sem a necessária autonomia coletiva. A formação emancipatória e humanizadora 

não acontece no simples fato de termos à disposição artefatos tecnológicos, pois eles não nos 

ensinam a pensar diferente e sobre os seus próprios limites em termos de inovação. Os 

professores vivem em uma separação desesperadamente solitária com as diferentes funções de 

tecnologias, chegando a se alienar do mundo dos estudantes. Habowski e Conte (2018, p. 278) 

desvelam a problemática da crise da autoridade pedagógica em tempos de cultura digital, 

afirmando:  

 

As hiperconexões digitais exigem o reconhecimento recíproco e interdependente 

para fazer valer a autoridade pedagógica, como condição de possibilidade à 

expressão e à reeducação tecnológica, criando formas de liberdade cooperativa na 

autoridade que pode trazer a novidade reflexiva e plural de sentido pedagógico. 

Nesse cenário, os professores precisam compreender e incorporar as novas 

linguagens digitais à reeducação das informações, criando vínculos formativos e de 

cooperação, para fazer valer a autoridade e as inter-relações dos conhecimentos na 

cultura digital. 

 

É preciso entender que não somos socializados por robôs e por isso a importância da 

constante reflexão e ação sobre os limites das tecnologias que automaticamente se 

estabelecem entre os sujeitos, implementadas seguidamente por determinações legais e 

autoridades. Desse ponto de vista, cabe aos professores exercer a autorreflexão crítica da 

realidade, por meio de diálogos abertos e interdependentes, reconfigurando trabalhos 



 

 

pedagógicos de estímulo para as diversas experiências que permitam constante (re)visitação, 

(re)elaboração e a (re)construção nos processos de ensino e aprendizagem. Podemos constatar 

que as tecnologias na educação têm possibilidades inúmeras, “tanto para uma formação 

alienada quanto emancipada, a diferença consiste na provocação manifestada pelo professor 

ao educando no instante que ele interage com as tecnologias”. (HABOWSKI; CONTE; 

BRANCO, 2018, p. 10). Para ultrapassar a operacionalidade técnico-normativa inscrita e 

projetada na educação é necessário unir forças e abordagens pedagógicas com base em teorias 

críticas da sociedade, buscando elucidar as contradições históricas do conhecimento 

tecnológico, que muitas vezes pode robotizar os processos de ensino e as ações pedagógicas.  

A educação vem sendo afetada pelos avanços tecnológicos sob os interesses do 

mercado produtivo, das novas relações de trabalho, de mecanismos de controle do sistema 

educacional e da ânsia por inovar sempre. Esse contexto nos leva ao desenvolvimento de 

saberes inclinados para os benefícios individualmente adquiridos das tecnologias digitais, 

mais voltados para a lucratividade da educação do que para o movimento de abertura da 

comunicação educacional e da autonomia dos atores sociais. Assim, os educadores se veem 

obrigados a repensar suas práticas educativas em meio às mudanças decorrentes que, muitas 

vezes, estão vinculadas aos interesses políticos, econômicos e midiáticos. Isso tem reflexo 

direto na formação dos estudantes, já que são os mais afetados nessa formação pré-

programada e desumanizada pela ausência de relações dialógicas, em função das demandas 

comerciais. Tais análises indicam que,  

 

É importante não apenas a inclusão digital, enquanto apropriação das tecnologias 

nos espaços escolares, mas, sobretudo, uma efetiva formação crítica dos professores 

e estudantes em relação às mídias digitais, oferecendo-lhes condições para que 

possam verificar sobre as realidades nas quais estão inseridos. Em contrapartida, 

para acompanhar as inovações tecnológicas, torna-se fundamental aprender a 

repensar e antecipar as demandas profissionais de autoridade e de autoria diante da 

conectividade ilimitada entre as diferenças. O acesso às tecnologias acaba 

disponibilizando vias de acesso ao conhecimento das múltiplas potencialidades dos 

sujeitos no mundo, reconhecendo os contextos, para aprender de maneira 

reconstrutiva a desafiar o outro a intervir de modo crítico, criativo e participativo na 
realidade, estimulando a conversação coletiva. (HABOWSKI; CONTE, 2018, p. 

290). 

 

Tudo leva a crer que não se trata de buscar e desenvolver novos dispositivos e 

inovações tecnológicas, mas de saber aprender a engajar suas potencialidades a favor da 

educação, de forma significativa para a aprendizagem dos estudantes à realização de uma 

política educativa vinculada à dimensão dialógica com os contextos. Trata-se de explorar a 

tecnologia a partir de um propósito coerente, num exercício de poder comunicativo e 

autocrítico. Na visão de Feenberg (2005, online), “a tecnologia é um fenômeno de dois lados: 



 

 

de um o operador, de outro o objeto, onde ambos, operador e objeto são seres humanos; a 

ação técnica é um exercício de poder”. A tecnologia não pode ser tomada de forma 

unidirecional na educação, mas como um meio provocativo, reflexivo e de abertura para o 

campo da formação e dos processos de ensino e de aprendizagem. A tecnologia não é neutra, 

por isso não pode ficar subtraída de uma discussão pedagógica própria do desenvolvimento 

amplo das condições humanas. Para Marcuse (1982, p. 19), diante “das particularidades 

totalitárias dessa sociedade, a noção tradicional de neutralidade da tecnologia não mais pode 

ser sustentada, [visto que] a sociedade tecnológica é um sistema de dominação que já opera 

no conceito e na elaboração das técnicas”. 

A necessidade de refletir sobre os processos educativos e de inclusão tecnológica é 

fundamental para compreendermos as modificações, as novas significações e as contradições 

assumidas nas experiências de ensino que envolve as tecnologias digitais. As experiências 

educativas com as tecnologias são uma realidade em muitos contextos, mas que pode surgir 

como simples dominação da técnica condicionada, esquecendo que todo conhecimento é 

dirigido por interesses técnicos, práticos ou emancipatórios (HABERMAS, 1975). Com a 

facilidade de compra, muitos estudantes têm acesso às tecnologias que são desejadas e 

introjetadas como modismos, fetiches da mercadoria. “As novas tecnologias estão 

modificando o mundo no qual vivemos de forma rápida e inovadora, mas ao mesmo tempo 

carecem de ações pedagógicas contextualizadas e integradas na direção de uma transformação 

social à construção de formas de convivência”. (CONTE; HABOWSKI; RIOS, 2018, p. 1). 

Por isso, a relevância da prática social de educar que surge como possibilidade de resistência, 

de pesquisa e de posicionamento crítico diante das informações. É uma tentativa de ir além de 

um imperativo de modernização disfarçada, pois, muitas vezes, sequer conseguimos explorar 

todas as funcionalidades dos aparelhos, atitude essa que compactua com a manutenção da 

simples instrumentalidade e do controle via tecnologia. Afinal de contas, a educação 

tecnológica não pode se esgotar na transmissão de conhecimentos, mas implica no exercício 

de liberdade cooperativa para a reconstrução e ressignificação de conhecimentos, obviedades 

e pré-juízos afetados pelo mundo material, pelo pensamento programado e pelo sistema 

instituído. 

A ausência de reflexão crítica apresenta fragilidades no processo de ensino, pois 

somos interpelados pelas tecnologias e temos dificuldades à elaboração de planejamentos 

pedagógicos mais autorais e menos reprodutores, cuja marca é a autonomia em meios digitais 

e a interdependência comunicativa. Embora persistam os resquícios de uma educação 

fragmentada e descolada da realidade, sob o princípio da transferência de saberes técnicos, as 

perspectivas tradicionais que atribuíam ao professor o responsável por todo o processo de 



 

 

ensino estão sendo colocadas em xeque pelas projeções descentralizadas que as tecnologias 

digitais provocam, o que demanda enfrentamentos e um olhar sempre renovado no contexto 

atual da formação de professores. Por fim, a incorporação mecânica das tecnologias nos 

processos de aprendizagem não resolverá os déficits de aprendizagem, sendo necessário, 

portanto, “não apenas investir em equipamentos e formação de professores, mas antes de tudo 

reinventar a pedagogia com base em estudos e pesquisas que ajudem a compreender como as 

crianças [estudantes] aprendem hoje”. (BELLONI; GOMES, 2008, p. 726). 

 

Considerações finais  

 

Diante do desenvolvimento tecnológico e dos impactos na educação, torna-se 

fundamental revisar as problemáticas que as tecnologias provocam especificamente nos 

processos formativos, pois são incorporadas na mesma lógica de controle que organiza o 

pensamento computacional e os processos escolares. A rapidez das evoluções tecnológicas, 

seguindo as repercussões nos mais diversos âmbitos da existência humana parecem não dar 

espaço e tempo para a reflexão aprofundada sobre as questões inerentes às tecnologias na 

educação. Por isso que não podemos negligenciar os conflitos em torno do uso desses 

instrumentos culturais, bem como os limites da automatização e da operacionalidade das 

tecnologias, assim como os potenciais de integração social e democratização da formação e 

comunicação que promovem, uma vez que contribuem para a expansão e acesso aos 

conhecimentos.  

Tendencialmente, os sistemas educativos têm assumido a inserção das tecnologias de 

forma simplista e acrítica em sala de aula como algo que qualifica os processos de ensino, 

causando um excesso de informação e de disciplinas especializadas, em forma de um 

tratamento institucionalizado operacionalmente, chegando a negligenciar o poder da 

comunicação e da multiplicidade de contextos de produção e consumo de artefatos 

obscurecidos pelo mercado. Por isso, surgem críticas aos projetos de aprendizagem assentados 

na lógica do pensamento computacional da programação, que dispensa a imaginação criadora 

dos processos, a multiplicidade de fontes e a sensibilização aos argumentos divergentes. Sem 

desconsiderar as diferenças na reinvenção da prática pedagógica, observamos que a 

aprendizagem dos processos comunicativos e formativos passa pela abertura às linguagens 

das tecnologias, ao diálogo, à crítica e à reconstrução de conteúdos, visto que surge como 

chance de pesquisa e reelaboração coordenada por aprendizagens sociais. Dessa forma, 

precisamos de um novo agir frente às tecnologias digitais, visto que o debate sobre a 

potencialidade inspirada na criatividade do agir comunicativo é uma demanda contemporânea, 



 

 

envolvendo um processo cooperativo de interpretação e de abertura às diferentes formas de 

aprender o mundo com o outro, algo que faz parte da própria natureza educativa 

(HABERMAS, 2012). 
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