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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

 

O presente artigo apresenta uma análise sobre o discurso da tecnologia, que pode ocorrer no 

trabalho docente da educação profissional e tecnológica, construindo significados no aluno 

referentes à reprodução do capitalismo. Quando instigamos o uso de novas técnicas e 

incentivamos a adequação didático-pedagógica aos avanços da tecnologia, sem, contudo, 

articulá-las aos contextos sociopolítico e cultural, podemos estar a serviço do mercado, em 

um processo de reprodução e indução ao consumismo alienante, e, portanto, ficamos 

desatentos a linguagem como uma ação, um gesto favorável e intensificador do capital. É 

evidente a existência da necessidade de atentar-se a essa dimensão de ensino e aprendizagem 
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para evitar a construção de significados que reforcem a divisão de classe e, por conseguinte, 

contribuem com a produção de mais-valia relativa. Nesta pesquisa, de natureza qualitativa, 

realizamos a análise do fenômeno, tecnologia social e prática docente, por meio de uma 

revisão literária, que numa relação dialógica buscou refletir criticamente com autores de base 

marxista, como Vygotsky (1930), que disserta sobre o assunto. Neste sentido, o 

impulsionamento do uso de novas técnicas, juntamente com a elaboração e uso da tecnologia, 

deve estar alicerçado no ato de refletir o discurso e criticar o significado que se apresenta na 

atuação docente, sendo a linguagem, considerada como uma possibilidade de ação favorável 

e intensificadora do capital, um reforço frente a reprodução do discurso do mercado e do 

processo de reprodução.  

 

Palavras-chave: Capitalismo; Educação Profissional e Tecnológica; Trabalho Docente; 

Tecnologia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na educação progressista e crítica, entendemos que ao instigarmos o uso de novas 

técnicas em colaboração com a tecnologia, há a necessidade de se refletir sobre o significado, 

o sentido camuflado frente a reprodução do discurso do mercado, pois em um processo de 

reprodução, nem sempre se percebe a linguagem como uma ação favorável e intensificadora 

do capital.  

Entendemos, assim, ser fundamental atentar-se a essa dimensão de ensino e 

aprendizagem, para evitar a construção de signos que reforcem a divisão de classe e a 

produção de mais-valia relativa, em que o trabalhador intensifica suas técnicas em prol de 

uma manutenção no trabalho, sendo cada vez mais competente e explorado na execução de 

sua profissão, por um salário sem progressão.  

Desse modo, apreendemos que tornar os alunos da educação profissional, sujeitos 

sociais conscientes dos determinismos tecnológicos é explorar a capacidade de elucidação 

sobre o discurso que o domínio da técnica, e do desenvolvimento de tecnologia, se reverte a 

partir da interferência da lógica do capital. Nesta mesma perspectiva, a mais valia relativa 

que se faz a partir do aprender novas técnicas, também se faz na elaboração de novas 

tecnologias quantas mais necessárias em prol do mercado.   

Neste contexto, a atuação docente deve ser direcionada para uma abordagem que 

contribua em investida na formação do futuro trabalhador que pesquisa e desenvolve novas 

técnicas e tecnologias direcionadas ao social. Agir neste contexto pauta a prática docente na 

direção contrária as dimensões do capitalismo, à medida que possibilita a tomada de 

consciência dos alunos, em relação a acumulação do capital e a alienação do trabalho, Marx 

(1999).  



Analisar o valor agregado às técnicas e tecnologia que se desenvolvem no cenário do 

século XXI, a partir da afirmativa de que o sujeito que domina novas técnicas e/ou desenvolve 

novas tecnologias dota a mesma de um valor de trabalho, e quanto mais domínio de uma 

técnica se tem, mais se reverte a uma evolução, é desvelar o discurso do desenvolvimento 

utilizado pelo capital na formação profissional e tecnológica.  

Neste sentido, a inclusão digital, a utilização de ciberespaços e a intensidade com que 

a informática vem ocupando espaço nas agendas de novas políticas educacionais merece a 

atenção e a reflexão dos educadores. Entretanto não há como restringir o debate ao uso ou 

não das ferramentas tecnológicas, pois estas últimas revelam o enorme descompasso 

existente entre os lugares onde ela está e aqueles onde ela não está, cujas carências são 

maiores do que a simples ausência de materiais didáticos.  

Portanto, há que se prestar atenção ao discurso que se faz a partir da construção de 

significados, pois, os mesmos podem suscitar essências do capital que tem uma atuação em 

uma via de mão dupla: confirmando a alienação em prol do trabalho e reforçando a mais-

valia relativa em seus discursos na sala de aula. Esse risco se torna real quando o docente 

tende a reforçar puramente o acúmulo de técnicas para ser um profissional mais competente. 

Desta forma, o fazer docente se aproxima do desenvolvimento de tecnologia sem fins sociais, 

denunciado por Marx (1999), o qual agrega o valor que se caracteriza como excedente a 

segunda variável D, no processo Dinheiro-Mercadoria-Dinheiro, chamado de mais-valia. 

Considerando o professor como o trabalhador que realiza a mediação das ações 

educativas na sala de aula, ele exprime diretamente conceitos relacionados as novas técnicas 

e   inovações tecnológicas que se realizam e se representam a partir das relações sociais, que 

neste caso, podem se caracterizar e se materializar com ideias da exploração capitalista. 

Porém, há na condição docente a possibilidade de transformação e desenvolvimento 

crítico do aluno, tendo em sua prática a condição de escolher, em função da oportuna 

aspiração, por emancipá-los por meio do esclarecimento da alienação do mercado de 

trabalho, não contribuindo com o perpetuamento desse sistema. 

 

UMA ANÁLISE DE CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS  

 

Ao pensar sobre a atividade docente juntamente com a constituição do mundo em que 

está inserido, em alguns momentos tendemos a não considerar a expressão da linguagem, que 

faz parte do dia a dia docente, mediante as atividades de ensino e aprendizagem 

desenvolvidas no ambiente escolar. Assim, menos ainda, paramos para considerar a 



perspectiva sócio histórica e econômica, que perpassa a sociedade em que vivemos, e sua 

interferência nos processos de aprendizagem. Por isso, consideramos a importância de tentar 

entrelaçar as linhas que formam o conhecimento do ser e suas ações que se fazem do 

desenvolvimento e aprendizagem num contexto histórico-cultural. 

Vygotsky (1896-1934) desenvolveu a teoria histórico crítica, uma relevante tese 

referente ao processo de humanização, que se constitui a partir do uso do instrumental e 

cultural, assim, o desenvolvimento, os significados e os sentidos se (re)constituem e 

(re)transformam a medida em que o homem evolui. 

Considerando que a técnica é imanente ao homem e que, se o homem assim evolui 

ela também evoluirá, há uma necessidade de perceber que a economia já a considera como 

uma possibilidade de aumento da mais valia relativa, em prol do capital. Sendo assim, existe 

uma indução, por meio do discurso de que quanto mais técnica e tecnologia, mais o indivíduo 

será livre e dono de seu próprio destino no mundo do trabalho e no mundo da mercadoria. 

Há o discurso da razão sobrepondo as relações imanentes que o homem estabelece com a 

natureza mediante o trabalho. 

Para Vygotsky (1930), a modernidade apresenta impactos que são mediados pela 

evolução tecnológicas, históricos sociais e culturais, assim como considera o trabalho e a 

técnica produto do homem que se desenvolve a partir dessas relações, por isso também sofre 

interpelações desse contexto. Luria (2001) relata que Vygotsky, concluiu que: 

as origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam 

ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo 

exterior. Mas o homem não é apenas um produto de seu ambiente, é 

também um agente ativo no processo de criação deste meio” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 25). 

 

 As influências de Marx podem ser percebidas nessa definição, pois para ambos o 

homem se produz e interage no meio social. Mediado pela teoria de Marx, ele entende que o 

atravessamento cultural e a inserção social são característica do homem e que isso o difere 

dos outros seres, assim os homens são seres interativos. Entendemos dessas duas 

perspectivas, que as interações do homem se fazem pelo trabalho e pela linguagem. 

 Para Vygotsky (2001), “um dos instrumentos básicos inventados pela humanidade é 

a linguagem”, e Vygotsky deu ênfase especial ao papel da linguagem na organização e 

desenvolvimento dos processos de pensamento (VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 2001, 

p. 26). A linguagem é parte da cultura, e o sujeito se faz dela em constante ações, sua inserção 

está no meio social e cultural. Esses constitutivos são tão mutáveis como o ser humano.  



Tendo como referência esse pressuposto, percebemos que as atitudes decorrem de 

uma relação como o mundo, ou seja, o meio em que vive, mediada pelas trocas recíprocas e 

a interiorização e exteriorização para com o meio. Essa exteriorização aqui ocorre a partir do 

ambiente escolar, e se faz pelo trabalho, as técnicas e tecnologias elaboradas pelo homem e 

mediadas pela ação docente tanto na sua prática docente, quanto na sua formação como 

sujeito. 

 A sociedade hoje, é um sistema globalizado onde as informações circulam de forma 

livre em ciberespaços, assim, estamos vivenciando um imediatismo constante, ao qual o 

tempo e o espaço são ágeis no sentindo de facilidade e instantaneidade. Esses aspectos 

minimizam o processo de experimentação e da análise dos significados, desfavorecendo o 

tempo para a compreensão de um fator, que se realiza e proporciona as relações de sujeito-

objeto-meio. 

A ação de mediar é uma qualidade esperada na atuação docente, e ela se faz na 

maturidade do sujeito, no que se refere a aspectos sociais. Na afirmativa de Vygotsky, a 

“mediação em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento intermediário 

numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 26). 

A mediação dos adultos, que são agentes externos ao aluno favorece a internalização 

das representações deste novo mundo, criando no aluno compreensões próprias, assim como 

a fala interna ou o pensamento verbal. Isso ocorre porque é através desta “interiorização dos 

meios de operação das informações, meios estes historicamente determinados e 

culturalmente organizados, que a natureza social das pessoas se tornou igualmente sua 

natureza” (VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 2001, p. 27). 

  Em referência a proposição de Vygotsky, entendemos que o ato humano supõe uma 

mediação, e a ação docente no modo de aprendizagem se faz pela mediação semiótica e pela 

interação com o outro, do mesmo modo as palavras são empregadas como meio de 

comunicação ou de interação sobre a influência social de forma mútua. 

 A nova estrutura social de mundo global favorece as informações rápidas, que não 

são interiorizadas e assimiladas. A linguagem é o meio de comunicação e significação para 

o homem, e muitas vezes se realiza de maneira não formadora de sentido. Isso ocorre com 

diversas palavras que são apenas proferidas e carregam consigo o sentido que são constituídas 

das relações sociais. 



 Bakhtin (2006) nos fala que a linguagem é um processo dialético entre racional e 

técnico, e que se constitui a partir das relações de infraestrutura e as superestruturas. Tendo 

como sua referência a teoria de Marx, no sentido de que as superestruturas têm 

responsabilidade na manutenção das relações sociais que existem, e que ela favorece a sua 

existência, compreende-se que é na infraestrutura, por meio da troca, que se estabelece a 

dominação social.  

            Aponta que não se deve ignorar os aspectos relacionados a construção do significado 

presente na linguagem, pois esse ato de desconhecer o significado, caracterizaria o 

reducionismo de um fenômeno ideológico que associado a teoria de infraestrutura e 

superestrutura cria os significados atribuídos a técnica e tecnologia, “tanto é verdade que a 

palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de 

colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações 

de caráter político” (BAKHTIN, 2006, p.32).Tendo como referência o autor, a 

conscientização crítica da materialização que se faz do significado nas palavras é uma 

questão crucial na atuação docente, principalmente quanto sujeito social no desempenhar do 

trabalho docente na educação profissional e tecnológica. 

 Segundo Marx (1999), a infraestrutura acontece na relação de produção entre 

empregados-empregadores, patrões-empregados, sendo essa a base econômica da sociedade 

onde se constata ainda, a exploração do trabalho para um processo de acumulação de capital. 

Neste contexto existe a relação de produção, matéria-prima e meios de produção dos 

trabalhadores. Em contrapartida a superestrutura é a estratégia do dominante para a 

perpetuação de um domínio, que neste caso se dá pela estratégia ideológica da técnica e da 

tecnologia mediada pela comunicação, que se faz pelos meios gerais presente no mundo, e 

que por vezes são reproduzidos pelo docente na linguagem, oral e escrita.  

Essa dominação também se realiza nos diversos ciberespaços que nem sempre são 

analisados, orientados e reconhecidos pelos professores para uma ação de intervenção, visto 

que esses espaços são externos ao ambiente escolar. Porém em alguns casos, são utilizados 

como ferramentas metodológicas que mediadas pela linguagem, podem reforçar o discurso 

de mercado e do capital. 

Neste sentindo, o capital se apropria da técnica e tecnologia como uma linguagem 

ampla e parte do coletivo social que representa o mundo do trabalho, mas em maior 

intensidade o mercado. Assim, “as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 



dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo 

tempo, sua força espiritual dominante” (MARX, 1993, p. 72). 

 Percebemos que há uma apropriação e divulgação da técnica e tecnologia como uma 

competência qualitativa, necessária e fundamental para o homem e isso não é um fato falso 

para a condição humana, porém, o discurso da necessidade de técnica cada vez mais como 

uma necessidade humana está destituída da característica primária do ser e se reveste de 

potencializador do lucro. Isso também é aplicado a tecnologia, que em maioria dos casos é 

impulsionada para a elaboração de recursos favoráveis ao mercado. A proposta de inovar se 

reveste do discurso de criação natural, da essência humana em resposta a natureza.  

 O sujeito se constitui da interação com o histórico-social de forma dinâmica, por isso, 

os sentidos se constituem mediado pelos meios sociais e se transformam em discurso que 

deve ser melhor compreendido pelo docente, para evitar a corroboração com o discurso do 

capital e sua reprodução no desenvolvido no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

O discurso da técnica e tecnologia não é redutível a uma só possibilidade, assim a 

abordagem do contexto socioeconômico e social, é importante para a consciência dialética 

visando a identificar os efeitos constituídos na educação profissional e tecnológica, para uma 

ação crítica e social. Urge a necessidade de observar a concepção dessas palavras frente ao 

trabalho docente e na formação dos alunos. 

Sobre o tema, Bakhtin percebe essa exteriorização como da psicologia e destaca que: 

a psicologia do corpo social não se situa em nenhum lugar “interior” (na 

“alma” dos indivíduos em situação de comunicação); ela é, pelo contrário, 

inteiramente exteriorizada: na palavra, no gesto, no ato. Nada há nela de 

inexprimível, de interiorizado, tudo está na superfície, tudo está na troca, 

tudo está no material, principalmente no material verbal (BAKHTIN, 2006, 

p.33). 

 

É evidente que os sujeitos e os sentidos constroem se discursivamente nas interações 

verbais, na relação com o outro, nas relações estabelecida em atividades humanas, ou seja, 

nos seus atos em espaços múltiplos, como é o caso dos espaços cibernético que segundo Lèvy 

(1994) é um terreno onde está funcionando a humanidade e de grande importância 

principalmente no plano econômico e científico, além do campo pedagógico, estético, 

artístico e político. Destacamos o ambiente escolar, onde ocorre principalmente a trabalho 

docente e na constituição do aluno enquanto futuro trabalhador. 

 

 

 



TRABALHO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

 

Considerando o contexto de legislação, a Lei de Diretrizes e Base da Educação  

9394/96, apresenta no capítulo III a Educação Profissional e Tecnológica, e define que ela é 

integrada às diferentes formas de educação, considerando os níveis e modalidades, e que deve 

também se integrar as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Poderão ser 

organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários 

formativos, em observância das normas do respectivo sistema. 

Tendo como referência a teoria sociológica de Marx (1999), a Educação Profissional 

e Tecnológica tem por objetivo de mobilizar o desenvolvimento de competências  nos alunos 

para o ingresso no mundo do trabalho, considerando suas dimensões intelectual, física e 

técnica assim como o contexto social, a partir do diálogo crítico para uma articulação entre a 

escola e o mundo do trabalho, considerando o viés da imanência humana, do trabalho e da 

técnica e da evolução da tecnologia a partir da natureza apresentada para ser interferida. 

Nesta perspectiva, a Educação Profissional e Tecnológica não objetivaria somente a 

inserção no mercado de trabalho, é sim o direito de adquirir competências profissionais que 

os tornem aptos para utilização de técnicas e tecnologias em um contexto social, histórico e 

crítico. 

Uma nova ordem se instaura em prol do capitalismo, a evolução da técnica e 

tecnologia introduzem no processo de trabalho novas necessidade de integração e 

flexibilidade, isso fez com que o mundo avançasse sobre nós, antes que percebêssemos o que 

estava acontecendo. Porém os interesses políticos e econômicos atendo a essa possibilidade, 

criam oportunidades novas de controle ideológico, tendo em vista que o conhecimento é a 

força de trabalho mais competente em um novo cenário que as ciências avançam cada vez 

mais. O trabalho em que competências múltiplas são fundamentais e inovar se reveste da 

inovação nata do homem, a técnica e a tecnologia assume o papel primordial no lucro. 

A partir dos anos 60, onde se deu a o surgimento da “teoria do capital humano” como 

estrutura social (Saviani, p. 151, 2003), a escola é vista com um potencial interventor no 

discurso novo do capital. Carvalho (1994, p.93), em uma pesquisa sobre o contexto brasileiro, 

afirma que existe uma necessidade de aprimoramento da mão de obra trabalhadora para 

atender as demandas no mercado para um novo capitalismo. Para ele, a aceleração do 

progresso da técnica e a capacidade de inovação das empresas é fator dinâmico e crucial para 

a competividade econômica. A propósito disso, ele também aponta que em um processo de 



transformação, juntamente com o processo de mudança tecnológica, consequentemente 

justapõe mudanças nas relações de trabalho. Neste sentido, 

por sua vez, tal capacidade requer políticas de recursos humanos (no plano 

macro) e uso do trabalho (no plano micro) que valorizem o 

desenvolvimento do conhecimento e da inteligência da forma de 

trabalho, em todos os níveis da atividade produtiva, da alta 

administração até o chão de fábrica. As experiências dos países melhor 

sucedidos no atual processo de reestruturação industrial também apontam 

nessa direção (CARVALHO, 1994, p.93, grifos nossos). 

 

A esse respeito, cabe apontar que o fenômeno apresentado pelo autor, também se 

reveste de um discurso fortemente de mercado. Tem o intuito exclusivo de formação de mão 

de obra e não considera os contraditórios apelos que se fazem nos nuances e agudos discursos 

do capital.  

Nos anos 80, uma ruptura ocorre no paradigma taylorista e fordista, dando lugar ao 

modelo japonês que representa as novas condições de produção, sendo a inovação, tecnologia 

e ciência avançadas. O novo modelo produtivo japonês, mediante o discurso empresarial, 

ressignifica o termo qualificação e insere o termo competência com a essência da formação 

profissional, e define as características desse novo trabalhador: o trabalho cooperativo, em 

equipe, tarefas sem demarcação e prescrição, funcionamento fundado sobre a polivalência, 

rotação de tarefas e controle da qualidade (HIRATA, 1994, p.130). Essa polivalência se 

reveste de caráter social o que afeiçoar-se muito mais o proletariado e deixa o discurso 

dominante palatável.  

Um novo “conceito de produção” exigirá, assim conhecimentos e atitudes 

diferenciados das qualificações formais. Surge o trabalho de competências que “trata-se da 

capacidade de pensar, de decidir de ter iniciativa e responsabilidade, de fabricar e se 

simultaneamente operário de produção e de manutenção, inspetor de qualidade e engenheiro” 

(HIRATA, 1994, p.130).  

As pequenas empresas e médias empresas, seguem a mesma determinação das 

grandes empresas e a polivalência, multifuncionalidade, controle de qualidade e manutenção 

se aplicam a realidade das categorias de trabalho das empresas (HIRATA, 1994).  

Soares (1997) em uma análise do novo paradigma, das demandas contemporâneas do 

capitalismo ressalta que há uma mudança significativa nas novas formas de atuação no 

mercado de trabalho e que essa mudança destitui o cenário. 

A grande maioria das análises sobre a relação entre qualificação 

educacional e atividade produtiva aponta para o seguinte fenômeno: a 

exigência de elevar a escolaridade do trabalhador, articulando-se formação 

geral e técnica e rejeitando-se o predomínio da especialização, que vigorou 



até recentemente (Carvalho 1994; Hirata 1994; Saviani 1994; Assis 1994; 

Pinto 1992; Segnini 1992; Castro 1992; Market 1991 e 1992; Baethge 1989; 

Paiva 1995) (SOARES, 1997, p.143-144). 

 

Diante disso, o acumulo de técnicas e o desenvolvimento de tecnologia é 

materialização em conceitos dominantes, assumindo cenário do mercado até os tempos 

atuais. O trabalho múltiplo surge e a ideia de máxima polivalência, suscita nas relações 

dominante a possibilidade de lucro extra. 

Na constituição social, a escola possibilita desenvolver as ideias, promover a 

linguagem e construir significados. Por isso, reconhecer a linguagem como meio de 

conhecimento crítico é uma possibilidade de considerar o exterior social, que se interioriza 

nos atores sociais, aluno e professor e se reproduzem em seus gestos, e isso exerce uma força 

de elaboração da condição em que se encontra para uma mudança por uma nova ordem 

baseada na ausência da exploração do capital. 

Como nos apresenta Frigotto (2007), as alterações econômicos, em seu processo 

dominatório incute a ideia da educação como forma de integração, ascensão e mobilidade 

social a partir da tese de capital humano e também “na igualmente ideológicas, da sociedade 

do conhecimento, da pedagogia das competências (Ramos, 2001) e da empregabilidade 

(décadas de 1980 e 1990)”. 

a crescente incorporação de capital morto com a ciência e tecnologia, como 

forças produtivas diretas, e a ampliação do desemprego estrutural e de um 

contingente de trabalhadores supérfluos, as noções de sociedade do 

conhecimento, qualidade total, cidadão produtivo, competências e 

empregabilidade indicam que não há lugar para todos e o direito social e 

coletivo se reduz ao direito individual (FRIGOTTO, 2007, p. 1.138). 

 

É necessário trabalhar uma análise histórico-crítica dos significados das palavras para 

promover uma ação múltipla de educação, que se estruture em função da formação de 

conceitos e valores internalizados da cultura, sendo produto da ação educativa entre os 

sujeitos. “Assim, quando ocorre transformações nas funções dos trabalhadores, estas são 

acompanhadas por todo um conjunto de mudança que incidem sobre as diferentes 

combinações sociais do processo de trabalho” (MACHADO,1994, p. 169). 

Frente a essas considerações, entendemos existir a necessidade de identificar, no 

discurso da prática educativa, relações existentes da nova característica do capital, onde o 

acúmulo de técnicas e a inovações tecnológicas impactam a educação, as novas competências 

dos trabalhadores e a formação profissional e tecnológica.  

Portanto, há uma necessidade de mudança, para que o gesto do ofício seja o gesto 

profissional.  



O valor atribuído à técnica e tecnologia  
 

Marx, em um contexto tecnológico bem distinto da contemporaneidade, disse que: 

a tecnologia descobriu as poucas formas fundamentais do movimento, em 

que se resolve necessariamente toda a ação produtiva do corpo humano, 

apesar da variedade dos instrumentos empregados, do mesmo modo que a 

mecânica nos faz ver, através da grande complicação da máquina a contínua 

repetição das potências mecânicas simples(...) (BRAYAN, p.20, apud, 

MARX CI, p 557). 

 

         As leituras e análises de estudos até aqui, nos fazem entender que no cenário do século 

XXI, o trabalhador que domina uma técnica e/ou desenvolve uma tecnologia, dota a mesma 

de um valor de trabalho. Esse valor de trabalho e que define o quanto vale o trabalho técnico 

múltiplo em uma empresa/indústria e o quando esse retorno se configura em lucro. Assim, 

quanto mais competente é o trabalhador, mais ações serão realizadas e mais lucro será gerado 

por um valor estável; quanto mais domínio de uma técnica se tem, mas se reverte em estudos 

e produção de nova tecnologia que visam melhor o processo produtivo. 

Três pontos nos chama a atenção nesse cenário para o meio principal que o 

capitalismo visa, o lucro. A vantagem da mecanização avançada, pois ela melhora os meios 

de produção, a eficiência do trabalho, ou seja, a realização das atividades são com mais 

capacidade e efetividade em rendimento melhor e despesa mínima; o segundo ponto está na 

formulação cada vez mais de técnicas e tecnologia para o meio de produção do lucro; o 

ultimo, diminui cada vez mais a consciência crítica do trabalhador para o pensar em técnicas 

e tecnologia como sua imanência e para usos sociais.  

Há sempre essa relação o barateio da mercadoria, pelo uso de inovação tecnológica 

aqui frequentemente constituído na vantagem sobre a capacidade de elaboração do 

trabalhador, que implica em reduzir o tempo dedicado a apenas uma atividade e destinar mais 

atividades a um trabalhador, que domina técnicas múltiplas e em quantidade. 

 O discurso da “era tecnológica” é a dominação que se faz em significado constante 

no contexto social. Pinto (2005), define que:  

o conceito de “era tecnológica” constitui importantíssima arma do artesanal 

dos poderes supremos, emprenhados em obter estes dois inapreciáveis 

resultados: (a) revesti-lo de valor ético positivo; (b) maneja-lo na qualidade 

de instrumento para silenciar as manifestações da consciência política das 

massas, e muito particularmente das nações subdesenvolvidas (PINTO, 

2005, p. 43). 

 

O Autor apresenta o conceito produzido pelo mercado, e que infere na construção do 

significado da técnica e tecnologia orientada para o mercado, intervindo na consciência dos 



trabalhadores. Para ele, falta em nós a compreensão crítica do que é trabalho, e isso, não 

permite que o trabalhador o interprete em seu significado verdadeiro, “sua relação 

permanente com o homem, socialmente existente, com o mundo exterior, que deve 

transformar para nele subsistir” (PINTO, 2005, p. 414). 

Em sua acepção, o homem tem de trabalhar, pois o modo de produção social o revestiu 

desse caráter, a partir da hominização que se fez pela via biológica. Logo, a diferenciação de 

trabalho intelectual e físico deixa de existir, porque “são manifestações biológicas do homem 

no plano das relações sociais de produção”. Sendo o trabalho uma intervenção de ordem 

exclusivamente natural, ele se faz do empenho total do homem na conquista de resultados 

pretendidos diante dos desafios da natureza.  

 

Técnica e Tecnologia 

Ao longo dos anos, as reflexões sobre o termo técnica, permitiram a elaboração e o 

desenvolvimento de conceitos a partir das relações e observações dos fenômenos e 

perspectivas culturais, históricos e sociais. A interferência da realidade na busca do 

significado do termo técnica, evoluíram do reducionismo ao simples modo de fazer algo para 

uma contextualização histórico crítico social.  O termo ainda se apresenta polissêmico e em 

múltiplas definições, tendo em vista que o campo científico se faz a partir várias concepções, 

conhecimentos e campos da ciência.  

Tendo como referência a Filosofia da Tecnologia, Álvaro Vieira Pinto apresenta o 

termo na perspectiva da modernidade e da existência humana. Nesse concepção, não se pode 

conceber o indivíduo humano a não ser pela qualidade de trabalhador, da existência do seu 

ser, e tal relação se aplica a técnica como existencial ao homem.  

Por Vieira Pinto (2005), a técnica e atividade criadora dos homens no mundo, a partir 

de uma perspectiva dialética que se materializa a partir das articulações do processo de 

hominização, das relações sociais e da intervenção produtiva na natureza. Essa junção 

constitui uma ação ou um conjunto de ações criativas que intervém na natureza e se 

transforma em trabalho no mundo. Neste sentido a técnica é entendida como habilidade(s) 

desenvolvida(s) pelo homem, para intervir na natureza através do trabalho que se realiza por 

meio de si mesmo, da produção e das relações estabelecidas com a sociedade, considerando 

o contexto histórico em que está inserido no mundo. 

Sobre a tecnologia, Pinto (2005) presenta quatro significados, sendo o primeiro 

epistemológico, que junta teoria, ciência e estudo da técnica. Assim, dentro da teoria geral da 

https://www.sinonimos.com.br/concepcao/


técnica, cabe também o estudo da “noção de artes, habilidades do fazer, as profissões e, 

generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa” (PINTO, 2005, p. 219).  A 

tecnologia é aqui uma ciência que abrange e explora para um resultado em um conjunto de 

formulações teóricas de complexo conteúdo epistemológico, onde o objetivo é a técnica 

como realidade objetiva, instrumentos e máquinas materializados através da transmissão 

cultural.  

O segundo é puramente a técnica, em menor precisão e uso corrente, como sinônimo 

de know-how. Neste contexto o significado apresenta enganoso e perigoso julgamento de 

problemas sociológicos e filosóficos, em prol de compreender o conceito da palavra. 

(VIEIRA PINTO, 2005). 

O terceiro, apresenta significado comum, no sentido genérico e global, normalmente 

usada como conjunto de técnicas que dispõe uma específica sociedade, em um contexto 

histórico e qualquer grupo social. Apresenta conotação especiais e se liga a próxima 

definição. O último sentido de tecnologia é a ideologia da técnica, sendo a relação 

estabelecida dos homens uns com os outros, que se dão sucessivamente enquanto formações 

históricas (PINTO, 2005).  

A tecnologia é a essência do homem e seu destino de procurar a natureza, e sobre ela 

constituir a si mesmo e nas intervenções de outros homens. A interpelação dialética a partir 

da realidade humana em função da capaz de se movimentar dos suportes históricos e a 

tecnologia (PINTO, p. 225). Desta forma, a técnica constituindo um logos, em uma 

tecnologia da técnica, se estabelecendo assim, em uma ciência que se ocupa desse objeto.   

Por isso, deduzir a importância de significar o termo técnica e tecnologia, 

considerando-os como existencial ao homem assim com o trabalho. E que no contexto social 

histórico atual o capital apropriou de seu sentido e constituiu a mais-valia relativa, onde ela 

é entendida com um valor. O discurso dominante constitui os termos como não pertencente 

ao trabalhador por essência, mas sim pela a formação, pelo adquirir competência para uma 

atos e ações no mundo através da transmissão cultural, de um histórico e grupo social, a 

manipulação de técnica.  

Para que a técnica e tecnologia possam ocorrer de maneira relativamente 

independente de processos econômicos e necessário elucidar os alunos em seu processo de 

formação, via educação profissional e tecnológica para ressignificar nesse mundo de avanços 

constantes e em espaços de virtuosidade a criação de uma inovação técnica ou tecnológica 

só para atuar enquanto trabalhador de mercado representando uma vantagem para o 



capitalista nos termos em exposto até o momento. Cabe ao docente, a associação da imagem 

das palavras, que é criada pelo capital de forma dominante a imagem de uma situação 

concreta, onde o existencialismo do homem e dialógico com o trabalho, técnica e tecnologia.   

 

A ATUAÇÃO DOCENTE PARA A NÃO CONSTRUÇÃO DE UMA ELITE 

TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 
A atuação docente se faz na escola que é o espaço da educação, espaço para a 

construção de significados, para a aproximação do real e do potencial, sendo ela um campo 

de interação com a realidade social. O docente tem o papel de mediação do desenvolvimento 

do aluno em um contexto histórico social, considerando a dialética para uma capacidade de 

reflexão crítica enquanto aluno, meio social, situacional e profissional. “Se o aprendizado 

impulsiona o desenvolvimento, então a escola tem um papel essencial na construção do ser 

psicológico adulto dos indivíduos” (OLIVEIRA, 1997, p. 61). 

 A ação docente no processo de ensino acontece, entre pensamento e realidade, entre 

o conhecimento e a realidade e considera os aspectos históricos, econômicos e sociais. 

Arroyo (2017, p. 282), reconhece o aluno e o docente como autores de experiências concretas, 

uma experiência pedagógica que assume que o tempo da escola não é apenas um transmissor 

de saber acumulado, mas um tempo de reconhecer que na escola, nas salas de aula há autores 

que continuam esses processos, a partir das experiências sociais de resistência, vivenciadas 

nos coletivos sociais a que estão inseridos. 

Nesta perspectiva, identifica-se no  autor, a preocupação com  uma ação pedagógica 

que intervem na realidade, considerando o contexto histórico social, sendo o objetivo do 

docente o desenvolvimento integral do aluno numa realidade plural, considerando os 

desafios, as situações e a realidade apresentadas.  

Na conjuntura atual, uma preocupação com os significados da técnica e tecnologia 

que se instituem no meio social a paritr da base econômica, e se faz em um convecção geral 

e comum, produzido por meio de um sistema que descobriu nas novas facetas do capital, uma 

possibilidade do lucro. Buscou definir o sentindo tendo como fundamento o social, o 

indivíduo e a interação com contexto histórico e econômico e difundindo e concretizando nos 

trabalhadores um ideário, um consciente social. Por isso, a atuação docente deferente do 

atual, merece atenção para que atitudes emancipatórias se realizem. 

A legitimação dada aos significados, interferem no comportamento que o indivíduo 

tem para com ato do trabalho, reproduz o que a sociedade outorga, os modos de produção do 

trabalho em suas diferentes atividades. Diante disso, é importante analisar o Gesto 



Profissional com uma proposta de possiconamento para uma nova prática profissional, 

alicerçada na ação de reflexão de sua realidade e dos alunos.  

Jorro (2018) define que a noção de gestos profissionais, leva-nos a perceber que não 

se trata apenas de conceber gesto como uma gesticulação ou um movimento, mas também de 

compreendê-lo como uma dimensão simbólica e interpretativa, uma intencionalidade, um 

efeito estruturador dentro do trabalho do professor que se relaciona com exterior. 

A passagem para o gesto profissional se dá a partir dos estilo, valor e ética, sendo 

esses pressupostos essências para a atuação de forma qualitativa quanto professor. Onde a 

autoconfrontação, analisada diante do fenômeno que é a prática docente, engedra o gesto 

pode intervir na formação docente  para com o aluno numa perspectiva sócio histórica-crítica.  

A matriz do agir profissional elaborada por Jorro (2006) possibilita a dialética entre  

palavras, pensamento, ação e relação com a prática profissional docente. Há nesta proposta a 

busca pela profundidade da essência da prática profissional docente. Sendo a matriz do agir 

profissional uma estrutura que busca apreender a profundidade da atividade docente, 

inserindo-a devidamente no contexto dos gestos profissionais na prática do professor, pode 

propiciar relações materias com o seu modo de atuação, ou seja, tornar a realidade do trabalho 

docente, do seu ser, do seu existir na sociedade e na escola concreta, para uma tomada de 

consciência.  

  As quatro características apresentadas por Jorro (2004), definem uma  matriz do agir 

profisisonal, a articulação dessas caracteríeticas marca a passagem do gesto do ofício para a 

passagem do gesto profisional, alicerçado na subjetividade e nas relações sociais. Balizadas 

nas ideias dessa autoria, entendemos as como a seguir.  

O sentido postural: O professor necessita mobilizar os gestos de forma ampla, tendo como 

referência a interação com o aluno, é a capacidade de lidar com as novas situações  a partir 

de uma percepção ampla.  

O senso de Kairos: É a característica da oportunidade, onde se observa o tempo certo da 

ação docente. O gesto oportuno aparece em momento emergente a partir dos contextos 

sociais, sendo  a liberdade de agir docente de forma consciente.   

O sentido de alteridade: É a interação com o outro reconhecendo a existência do aluno, de 

si e do meio social onde o ser humano está inserido, reconhecendo a existência do outro. 

 A destinação do gesto: Nesta característica o agir do professor realiza a troca de valores, 

significados e reflexão  ética. É um gesto de solicitar ao outro que se expresse, que demostre 

sua socialização. 



 Essas caracteristicas geram uma matriz de referência que consideram, o gesto da 

linguagem; gesto que expõe o saber, gesto do ajuste da situação e gesto ético para a análise 

qualitativa do trabalho, e neste contexto, aplicada ao fenômeno do significado da técnica e 

tecnologia. Pensar na ação do professor a partir dessa matriz não é impor uma estruturação 

invariante, pois os gestos profissionais são ações que ocorrem em um contexto de uma forma  

de manifestação.  

 Jorro (1998), define que o gesto profisisonal é uma ação carregada de sentido e de 

subjetividade a espera de ser interpretada pelo expectador sensível. Ele não pode ser 

confundido com o movimento, que por ventura o acompanha, mas deve-se buscar nele o 

desejo de agir, a reflexão e os saberes contidos na ação, bem como o modo que esses saberes 

são mobilizados no contexto profissional. 

 O significado da técnica e tecnologia explicitado no trabalho do professor se realiza 

nos cursos de educação profissional e tecnologica, onde a formação inicial do professorado 

em sua maioria é bacharelado, sem a formação pedagógica (COSTA, 2016. p. 95). Isso 

caracteriza a predominância do ofícío como característica fundante do trabalho docente.  

Percebe-se na passagem para o gesto profissional se dá a partir dos estilo, valor e 

ética, sendo esses pressupostos essências para a atuação de forma qualitativa, crítica e 

dialética enquanto profissional de ensino. A autoconfrontação, analisada diante do fenômeno 

do gesto da linguagem do professor pode elucidar, ou seja tornar consciente a reprodução 

que ocorre no seu trabalho, quando a técnica e a tecnologia é orientada sem a preocupação 

do seu siginificado numa perspectiva sócio histórica-crítica, e considerar essa dimensão é 

poder elucidar, tornar consciente a reprodução que ocorre no trabalho. Para tanto, a 

ressignificação das palavras técnicas e tecnologia depende da consciência, sobre o significado 

constituido, a palavra e a sua relação social, que exprimem o seu conteúdo e se faz na 

enuciação durante a prática de trabalho docente. Neste sentido é importante que o professor 

situe seu trabalho, a si próprio e a característica do seu exercício da educação profissional 

frente a tecnologia para a promoção social. 

A mudança dos significados de técnica e tecnologia, pode mudar a ação docente, 

orientando sua proposta de trabalho para atividades de intervenção social. Ao ressignificar 

seu trabalho para o gesto profissional, pode-se voltar a sua essência de homem que produz a 

partir da intervenção na natureza, e o retorno a ela, e perceber em sua imanência o trabalho, 

a técnica e a tecnologia.  Ter essa concepção pode ser “uma nova luz sobre o problema da 

consciência e da ideologia. Fora de sua objetivação, de sua realização num material 



determinado (o gesto, a palavra, o grito), a consciência é uma ficção. Não é senão “uma 

construção ideológica incorreta, criada sem considerar os dados concretos da expressão 

social” (BAKHTIN, 2006, p.120). Portanto, o trabalho docente vai além dos processos de 

ensino, de aprendizagem, das técnicas de metodologia, didática e das tecnologias 

educacionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta pesquisa possibilitou o entendimento do quão é importante atentarmos para 

nossos discursos e práticas docente, para que não sejamos meios de proliferação de políticas 

de consumo, mas sim, possibilidades de valorização das ações sociais desvinculadas das 

estratégias mercadológicas de fundo capitalista. 

Destacamos a relevância que a linguagem ocupa nos cursos de formação do 

trabalhador e que, por vezes, é silenciada nas disciplinas que não se vinculam ao domínio das 

letras. Nesse sentido, destacamos o signo e o significado como agentes favoráveis a uma 

formação crítica, autônoma e libertadora. Libertadora no sentido de induzir a conscientização 

do sujeito social, nesse caso o aluno da educação profissional, a refletir sobre a sua condição 

sociocultural e política num contexto social onde predomina os desmandos do capital. 

Nesse sentido, compreendemos que a ação docente pode ser instrumento de libertação 

ou de consolidação dos processos de reprodução, acomodação e subordinação dos seres 

sociais ao mercado capitalista. 
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