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RESUMO 

O  texto  ora  apresentado  busca  investigar  as  contradições,  os  limites  e  as  possibilidades  da  relação 

tecnologia  digital  e  educação  na  construção  de  uma  formação  emancipada.  Tecnologias  que  são 

compreendidas  nessa  pesquisa  como  produção  do  homem,  portanto  provenientes  das  atividades 

humanas,  das  relações  sociais  que  vêm  trazendo  alterações  na  sociedade  nas  formas  de  organizar‐se, 

relacionar‐se econômica, social e politicamente. Resultado de questões suscitadas durante a pesquisa de 

Iniciação  Científica  (2013/2014  e  2014/2015),  coloca‐se  o  problema:  Em  que medida,  as  tecnologias 

digitais  inseridas  na  educação  escolar,  diante  das  condições  objetivas  impostas  pelo  modelo  sócio 

econômico atual, podem contribuir para uma educação emancipatória? A perspectiva histórica dialética 

orientara  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  tomando  como  categorias  de  análise,  as  categorias  de 

contradição, realidade e possibilidade respaldando‐me nos estudos de Cheptulin (1982), Crochick (1998). 

Convoco também para este estudo, autores que discutem a educação escolar como Saviani (2005), Duarte 

(2013), Maia  (2007),  dentre  outros.  À  luz  do  referencial  de  analise,  pretendesse  interrogar  quanto  as 

relações  conflitantes,  estabelecidas  entre  as  tecnologias,  a  educação  e  o  mundo  do  trabalho, 

correspondentes à fase atual do desenvolvimento socioeconômico da sociedade moderna.  

 
Palavras‐chave: Tecnologia digital; apropriação do conhecimento; trabalho e educação. 
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Somente com a apropriação desse universo de objetivações produzidas histórica e 

socialmente o sujeito pode forma-se. Portanto, a subjetividade humana só se constitui a 

partir dessa base objetiva sobre a qual ela, ao ser constituída, também age.  

Della Fonte (2011, p.31) 

Resumo 

O texto ora apresentado busca investigar as contradições, os limites e as possibilidades 
da relação tecnologia digital e educação na construção de uma formação emancipada. 
Tecnologias que são compreendidas nessa pesquisa como produção do homem, portanto 
provenientes das atividades humanas, das relações sociais que vêm trazendo alterações 
na sociedade nas formas de organizar-se, relacionar-se econômica, social e 
politicamente. Resultado de questões suscitadas durante a pesquisa de Iniciação 
Científica (2013/2014 e 2014/2015), coloca-se o problema: Em que medida, as 
tecnologias digitais inseridas na educação escolar, diante das condições objetivas 
impostas pelo modelo sócio econômico atual, podem contribuir para uma educação 
emancipatória? A perspectiva histórica dialética orientara o desenvolvimento da 
pesquisa, tomando como categorias de análise, as categorias de contradição, realidade e 
possibilidade respaldando-me nos estudos de Cheptulin (1982), Crochick (1998). 
Convoco também para este estudo, autores que discutem a educação escolar como 
Saviani (2005), Duarte (2013), Maia (2007), dentre outros. À luz do referencial de 
analise, pretendesse interrogar quanto as relações conflitantes, estabelecidas entre as 
tecnologias, a educação e o mundo do trabalho, correspondentes à fase atual do 
desenvolvimento socioeconômico da sociedade moderna.  

Palavras-chave: Tecnologia digital; apropriação do conhecimento; trabalho e educação.  

 

Introdução 

Para viabilizar as estratégias de desenvolvimento tecnológico, foram vários os 

momentos históricos, nos quais as mudanças culturais, políticas e econômicas 

determinaram uma série de mudanças nas estruturas sociais. Da comunicação local, a 
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uma comunicação global, viabilizados pela ampliação nos sistemas de comunicação de 

massa, o que se vê, é uma redução dos níveis de distância e ao mesmo tempo um 

conglomerado de possibilidades, que marcaram a sociedade contemporânea e as formas 

de organizações no mundo do trabalho e da educação, percebe-se portanto, que o 

“capital, centrado no monopólio crescente das novas tecnologias microeletrônicas 

associadas à informática, rompe com as fronteiras nacionais e globaliza-se de forma 

violenta e excludente sem precedentes”, Frigotto (2012, p.13).  

As tecnologias, hora vista com otimismo, desejo e bons olhos por alguns 

intelectuais, nas quais a enxergam como uma das soluções dos diversos problemas da 

educação, supervalorizando os seus dispositivos de difusão da informação e compressão 

do tempo/espaço no contexto moderno, hora subestimada por diversos setores 

educacionais, desconsiderando o seu poder ideológico e fetichizado, trazem à tona os 

contornos ideológicos permeados e difundidos nas representações e nas relações sociais 

do mundo globalizado, relações mercadológicas que novamente subjugam a educação 

aos interesses do capital mundializado, ratificando os interesses e corroborando para a 

manutenção da ordem vigente, Chauí (2006), Kosik (2002). 

A inserção das tecnologias no processo educativo por si só, não resolvem os 

problemas da “exclusão digital”, tampouco o acesso à internet por si só também não 

garante a apropriação dos bens culturais por parte dos alunos, posto que estes 

necessitam da mediação sistematizada do professor, e o professor por sua vez necessita 

de uma formação sólida o bastante que lhe propicie os domínios necessários a 

desenvolver uma prática pedagógica rica e consistente, política e cultural, favorecendo a 

apropriação da cultura elaborada por parte dos alunos. Concomitantemente estes 

processos é de fundamental importância que esteja atrelado ao projeto político 

pedagógico da escola, garantindo um avanço qualitativamente superior da aprendizagem 

dos alunos. Diante disso, fez-se pertinente a proposta da pesquisa hora em evidencia, 

objetivando investigar as contradições, os limites e as possibilidades da relação 

tecnologia digital e educação na construção de uma formação emancipada. À luz do 

referencial de analise, pretendesse interrogar quanto as relações conflitantes, 

estabelecidas entre as tecnologias, a educação e o mundo do trabalho, correspondentes à 

fase atual do desenvolvimento socioeconômico da sociedade moderna.  

O referencial teórico busca dialogar, com autores que investigam e que reflitam 

sobre o processo de emancipação humana, considerando que o contexto escolar, 

fazendo parte da totalidade que envolve a sociedade moderna, é passível de 



contradições, e tensões que não em menor grau determinam o desenvolvimento social e 

do sujeito.  

 

O tema das tecnologias digitais e a educação na literatura  

O interesse pela problemática anunciada de forma esquemática, sistematizado 

nesse texto, desdobra-se dos meus estudos anteriores na Iniciação Científica-FAPESB3, 

e do meu trabalho de conclusão de curso (TCC), onde tive a oportunidade de aprofundar 

as minhas reflexões sobre o tema em evidencia. Nesse sentido, esta pesquisa é resultado 

direto de minhas elaborações teóricas, de minha prática investigativa ao longo dos dois 

anos percorridos na Iniciação Científica, durante minha graduação em Pedagogia.  

Na atualidade, as tecnologias digitais estão assumindo cada vez mais espaço na 

vida cotidiana dos indivíduos, mesmo sem perceber, os sujeitos estão imersos nas 

tramas circundantes de todo aparato tecnológicos disponíveis ou não a acessibilidade 

das pessoas em geral. O contexto moderno, é marcado pelo dinamismo e por 

transformações políticas, econômicas e sociais, que equacionam a formulação e 

implementação de formas e maneiras de se apropriar dos conhecimentos, informações e 

produtos advindos dessas transformações, impulsionando a competitividade do 

mercado, a dominação e a subjugação do saber a ser vendido como mercadoria, Harvey 

(2003). A demais, tendo em vista a expansão das redes de comunicação e informação, a 

própria dinâmica educacional, aloca-se em um patamar cultural e social, nos quais 

modificam-se as relações intersubjetivas dos sujeitos configurando-as segundo as 

exigências do mundo globalizado, Castells (2006).  

Tecnologias que são compreendidas nessa pesquisa como produção do homem, 

portanto provenientes das atividades humanas que vêm trazendo alterações na sociedade 

nas formas de organizar-se, relacionar-se econômica, social e politicamente, de 

comunicar e de ensinar e aprender, destacando a necessidade do sujeito apropriar-se dos 

bens culturais que a humanidade produziu como condição sine qua non para o seu pleno 

desenvolvimento, ou seja, “as atividades humanas foram sempre mediadas pelas 

tecnologias, e isso acontece cada vez mais na vida doméstica e na cultura”, Bottomore 

                                                            
3 O projeto de Iniciação Científica, denominado: a inserção das tecnologias digitais nas Escolas 

públicas de Teixeira de Freitas BA, estava vinculado a um projeto maior, qual seja, “Sentidos e 
significados das Tecnologias Digitais nas escolas públicas municipais de Teixeira de Freitas, BA”, 
coordenado pela professora Drª Elzicléia.Tavares dos Santos. (2013/2014 e 2014/2015) e teve 
financiamento institucional da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).   



(2012, p.547). Exigindo por sua vez, reflexões profundas nas quais estas atividades são 

desenvolvidas.  

Entretanto, é mister considerar que as relações entre tecnologia digital, educação 

e o conhecimento, materializada cotidianamente na prática educativa, é uma relação 

dialética e nesse sentido, as ações que são desenvolvidas nessa mesma relação, poderá 

tanto se dá no âmbito das transformações sociais, alterando a realidade existente, ou 

seja, abolindo o trabalho alienado, como poderá reproduzi-la, Maia (2007). Portanto, 

segundo Silva (2005) as discussões e os processos educativos vislumbrados no plano 

das tecnologias digitais, não podem se dá a partir de uma visão pura e instrumental, 

calcada na razão prática e reforçada pelas exigências do capitalismo, o que por sua vez 

impede uma visão aprofundada do fenômeno das tecnologias e suas implicações na 

sociedade e na educação.  

Crochik (1998), referindo-se a essa complexificação, destaca que para 

compreender o processo de racionalização diluído na sociedade em sua totalidade, é 

necessário estuda-lo em sentido macro, no que tangencia a política e a ideologia, como 

em seu sentido micro, e nesse caso a escola onde se expressa através da prática 

pedagógica. Para o autor (Ibidem, p. 103), “a compreensão de um fenômeno não pode 

ser entendido em si, mas em relação ao desenvolvimento social, constituindo-se, então, 

não num saber absoluto, mas relativo a razão humana que é histórica”.  

É claro, que o desenvolvimento atual na qual a humanidade passou e vem 

passando, os saltos tecnológicos que a base produtiva implementou, exige ao mesmo 

tempo, profissionais que possibilitem o seu desenvolvimento e sua capacidade de 

acompanhar tal desenvolvimento. Entretanto, é evidente que aqui esbarramos na lógica 

do capital: por um lado vivenciamos um forte desenvolvimento técno-cientifico, cuja 

engendra e cria todas as possibilidades para que o ser humano se aproprie do que há de 

mais desenvolvido em termos tecnológicos, científicos, filosóficos, artísticos e culturais, 

ao mesmo tempo que todas estas conquistas se restringe a uma pequena massa 

populacional daqueles que detém o modo de produção, ou daqueles que possuem poder 

aquisivo. É por isto que Saviani (2002, p. 22) afirma que: 

A educação, que tenderia, sobre a base do desenvolvimento 
tecnológico propiciado pela microeletrônica, a universalização de uma 
escola unitária capaz de propiciar o máximo de desenvolvimento das 
potencialidades dos indivíduos e conduzi-los ao desabrochar pleno de 
suas faculdade espirituais, é colocada, inversamente, sob a 
determinação direta das condições de funcionamento do mercado 
capitalista.  



Da mesma forma, Lombardi (2008) coloca que a educação ou qualquer outro 

aspecto da vida social deve ser compreendido como uma dimensão social que esta 

imersa dentro desse mesmo contexto social, inserida na totalidade em que se 

desenvolve, “notadamente nos movimentos contraditórios que emergem do processo 

das lutas entre classe e frações de classe”.  

A incorporação das novas tecnologias inseridas na educação escolar, precisa ser 

apropriada pelos estudantes e professores da educação e pode vir a colaborar de forma 

significativa com os processos de ensinar e aprender bem como possibilitar o acesso aos 

bens culturais que a humanidade historicamente produziu, redimensionando a atuação 

dos sujeitos envolvidos com o processo ensino-aprendizagem, tal como coloca Saviani 

(2005), ao discutir sobre a pedagogia histórico-crítica, ressalta a importância de que a 

escola deve facilitar o acesso ao saber elaborado cientificamente.  

Sem desconsiderar a base produtiva, ou seja, o modo de produção atual, de onde 

se desenvolvem as relações sociais, onde se insere o desenvolvimento técnico-científico, 

a educação e os processos de produção do conhecimento, a presente pesquisa se 

desdobra dos estudos na Iniciação Científica, na medida em que volto o meu interesse 

para a apropriação do conhecimento sistematizado, das possibilidades de uma formação 

emancipada, contra hegemônica, a partir do fenômeno educação e tecnologia digital, 

colocando o problema: Em que medida, as tecnologias digitais inseridas na educação 

escolar, diante das condições objetivas impostas pelo modelo sócio econômico atual, 

podem contribuir para uma educação emancipatória?  

 

Pressupostos teóricos metodológicos que norteiam a pesquisa 

O lócus de obtenção dos dados a serem analisados localiza-se nas dissertações 

de mestrado, elaboradas e defendidas no interior do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da FE/UFMG (1990-2016) que trataram sobre a educação mediada pelas 

tecnologias digitais. A metodologia empregada nessa pesquisa, caracteriza-se pelo 

levantamento bibliográfico e análise, sobre o “estado do conhecimento”, tomando como 

categorias metodológicas principais, a categoria de contradição, realidade e 

possibilidade 

Assim, o tratamento que hora dispenso a esta parte do texto, busca evidenciar as 

relações epistemológicas e metodológicas que orientam a pesquisa. Anuncia-se por 



assertivas que julgo ser necessárias, os fundamentos do processo investigativo, tal qual 

como salienta Vygotsky (1999, p.213): 

Todo fenômeno concreto é absolutamente infinito e inesgotável se 
consideramos em separado cada um de seus traços. Em todos os 
fenômenos sempre é preciso buscar o que os converte em objeto 
científico.  É isso precisamente que distingue a observação de eclipse 
do sol por parte de um astrônomo da observação desse fenômeno a 
título de curiosidade. Na primeira observação se destacara do 
fenômeno aquilo que o transforma em um fato astronômico; na 
segunda, só se observarão aqueles traços que por acaso chamam 
atenção.  

Martins (2011, p.49, 50) por sua vez, afirma que:  

O pensamento teórico expressa-se no estabelecimento de conexões 
entre os fenômenos da realidade e entre suas propriedades e 
características. Operando por meio de ideias, extrai dimensões do 
fenômeno que não se revelam sensorial e imediatamente. Ao 
apreender aquilo que ele é, apreende também como chegou a sê-lo e 
como poderá torna-se diferente. Assim, apenas pelo pensamento 
teórico o homem pode captar a realidade em seu movimento e 
transformação, isto é, em sua historicidade.  

Os excertos hora apresentados, síntese do pensamento e dos estudos de Leve 

Seminovich Vygotsky e de Ligia Marcia Martins, respectivamente expoentes da 

psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica foram elencados, tendo em 

vista a ancorar os princípios norteadores dessa pesquisa.  

Ao entrarmos em contato com o tema das tecnologias digitais, percebemos quão 

vasta é a literatura que subsidiam e se dedicam a compreender as relações, implicações 

e suas contribuições no processo pedagógico escolar. Entretanto o fenômeno em 

questão, é encarado e retratado por diversos prismas (social, cultural, psicológico, 

pedagógico, lúdico) ao mesmo tempo em que os fundamentos epistemológico e 

filosóficos que subsidiam tais estudos, se diferenciam de acordo com a visão de mundo, 

de sociedade, e de homem que abarca o pesquisador.  

Nessa mesma direção, os aportes teóricos, psicológicos, epistemológicos e 

filosóficos citados anteriormente, trazem em seu núcleo conceitual, fundamentados 

historicamente no materialismo histórico dialético, a possibilidade de compreender as 

contradições, a realidade e a possibilidade da inserção da tecnologias digitais no 

processo de formação humano, a partir do seu movimento real, ou seja em seu 

movimento e transformação, Martins (Ibidem), considerando a realidade objetiva, 

existente do fenômeno e o que ele poderá vir a ser futuramente.  

Este enfoque, traz por sua vez, a possibilidade de compreender os 

desdobramentos do fenômeno, tendo em vista não somente sua aparência externa, ao 



mesmo tempo que a aparência primaria, não revela por si só a essência que contem este 

mesmo fenômeno, Santos (2010), Vigotsky (2007) Netto (2011).  

É nesse sentido que Kosik (2002), destaca que é necessário romper com a 

pseudoconcreticidade, a aparência fenomênica que nos apresenta à primeira vista, rumo 

a totalidade na qual o fenômeno está engendrado. Só assim, segundo o autor, podemos 

chegar a compreensão da totalidade da realidade, desvendando suas formas fetichizadas.  

Trivinos (1987, p.) destaca que: 

O materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que 
estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de 
sua evolução histórica e da prática social dos homens, no 
desenvolvimento da humanidade. O materialismo histórico significou 
uma mudança fundamental na interpretação dos fenômenos sociais 
que, até o nascimento do marxismo, se apoiava em concepções 
idealistas da sociedade humana.  

Da mesma forma, Scalcon (2002, p.109) ao se referir ao materialismo histórico e 

dialético, como método, afirma que: 

Nesse contexto, a realidade humana vista como realidade concreta e 
como síntese de múltiplas determinações é, para o materialismo 
histórico – dialético, aquela assentada nas relações de produção (e em 
sua análise mais profunda e totalizante dos aspectos diversos e 
contraditórios que a estruturam).  

Kosik (2002, p. 39) por sua vez salienta que: “a dialética não é o método da 

redução: é o método da reprodução espiritual e intelectual da realidade é o método do 

desenvolvimento e da explicitação dos fenômenos culturais partindo da atividade prática 

objetiva do homem histórico”. 

A partir dessa concepção filosófica, parte-se da premissa que o nosso 

pensamento é determinado, segundo Marx (1968, p.16, apud; Netto 2011, p.21), pela 

realidade concreta, pelas relações sociais, pelo trabalho, e não o inverso como afirmava 

o idealismo hegeliano.  

Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método 
hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel o processo do 
pensamento (...) é o criador do real, e o real é apenas sua manifestação 
externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material 
transposto para a cabeça do ser humano e por ele interpretado. 
(Grifos meus). 

Assim, segundo Netto (Ibidem), “a teoria é o movimento do real do objeto 

transposto para o cérebro do pesquisador”. Tendo como objetivo do mesmo, transpor a 

aparência fenomênica, objetivando capitar a essência do objeto investigado.  

A constituição e o desenvolvimento da pesquisa nas ciências humanas, 

compreende-se lançar mão dos desafios impostos na contemporaneidade, levando em 

consideração as tessituras que envolvem cada sujeito, a partir do escopo que compõem a 



sua subjetividade. Vigotski (2007, p. 62) no início da década de 20 do século XIX, ao 

fazer a crítica do modelo hegemônico da psicologia subjetivista e objetivista de sua 

época, na qual operava a partir de pressupostos a-histórico, individualista, estabelece 

novas formas e métodos de conceber o desenvolvimento humano, a partir da 

apropriação do materialismo histórico e dialético, historicamente fundamentado nos 

estudos de Marx e Engels, Vigotski desenvolveu uma psicologia de base social, que 

compreende a relação dialética entre sujeito e sociedade. Nas palavras do autor 

(ibidem): 

A abordagem dialética, admitindo a influência da natureza sobre o 
homem, afirma que o homem, por sua vez, age sobre a natureza e cria, 
através das mudanças nela provocadas, novas condições naturais para 
sua existência. Essa posição representa o elemento-chave de nossa 
abordagem do estudo e interpretação das funções psicológicas 
superiores do homem e serve como base dos novos métodos de 
experimentação e análise que defendemos.  

Na visão de Vigotski, ao transformar a natureza, o homem também se 

transforma. Considerando a influência da natureza sobre os homens, os elementos 

sociais que constituem os espaços onde os sujeitos estão inseridos, o mesmo mediado 

pelo trabalho, age, cria e recria e se apropria de novas possibilidades que condicionam o 

seu desenvolvimento. Esta posição, fundamenta e estabelece novos métodos de se 

compreender o fazer pesquisa nas ciências humanas. Sendo assim:  

Na perspectiva vygotskiana, a pesquisa visa compreender os eventos 
investigados descrevendo-os, mas procura também suas possíveis 
relações, integrando o individual com o social, focalizando o 
acontecimento nas suas mais essenciais e prováveis relações 
(FREITAS, 2002). 

Nessa perspectiva, o sujeito a partir das relações intersubjetivas estabelecidas no 

contexto social onde estão inseridos, criam sentidos e significados que orientaram sua 

visão de mundo de educação, de sociedade, assim no ato da pesquisa, pesquisador e 

pesquisado se encontram imerso na mesma teia circundante da sociedade. 

 

Sobre as categorias de analise  

A utilização de categorias de análise, é um processo complexo porque em parte 

depende sistematicamente dos desdobramentos da pesquisa, nas quais, as categorias irão 

surgindo a posteriore a partir da coleta dos dados. Entretanto, as categorias podem ser 

aplicadas a priori, fundamentadas em epistemologias que fundamentam e subsidiam sua 

inserção no âmbito do trabalho investigativo. Segundo Cury (1985, p.21, apud 

Richardson 2014, p.49: 



Elas possuem simultaneamente a função de interpretes do real e 
de indicadoras de uma estratégia política. As categorias são o 
instrumento metodológico da dialética para analisar os 
fenômenos da natureza e da sociedade. Portanto, são 
fundamentais para o conhecimento científico e indispensáveis 
nos estudos de qualquer ciência e na vida social.  

 

Nesse trabalho, recorrerei ao uso das categorias como forma de orientar e 

sistematizar os dados empíricos, através da articulação com o arcabouço teórico 

acumulado. A opção pelas categorias contradição, realidade e possibilidade, deu-se 

porque elas proporcionam, no decorrer da análise dos dados, a apropriação do 

desenvolvimento histórico do objeto investigado, suas tensões e conflitos, haja vista a 

realidade objetiva na qual este mesmo objeto se construiu, desenvolveu e poderá 

evoluir-se a patamares superiores a partir das condições materiais dadas, isto porque, 

segundo Cheptulin (2004, p.3) “as categorias e leis são graus do desenvolvimento do 

conhecimento e das práticas sociais, conclusões tiradas da história do desenvolvimento 

da ciência e da atividade prática”.  

Dessa forma, as categorias e leis da dialética, revelam o grau de 

desenvolvimento do conhecimento, submetidos a análise do pensamento e da prática 

social, são “reflexos dos aspectos, das ligações e das relações universais reais, as 

categorias são, ao mesmo tempo, os produtos da consciência, da atividade cognitiva dos 

homens” (Ibidem), síntese da apropriação da realidade pelo pensamento, ou seja, a 

realidade objetiva existe independente de nossa consciência, e é ela cognoscível, Della 

Fonte (2011, p.28) 

 

Categoria da contradição 

O processo de apreensão da realidade objetiva, pelo exame crítico do fenômeno 

investigado, deve ser considerado através do seu desenvolvimento real. Assim, a 

realidade segundo a dialética materialista, não é algo estático, inerte no tempo e no 

espaço, mas antes, um processo que se encontra em constantes transformações, 

portanto, históricas e nesse sentido, passível de contradições, “fonte do 

desenvolvimento da força motora, que faz avançar e condiciona sua passagem de um 

estágio do desenvolvimento a outro” Cheptulin (2004, p.286).  

Marx (2010, p.40) já assinalava que: 

A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história 
das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, 



senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em 
resumo opressores e oprimidos, em constante oposição.  

O confronto estabelecido entre a unidade de contrários, pode ser percebida em 

sua forma mais aparente na sociedade capitalista, onde a classe trabalhadora e a classe 

burguesa travam incessantemente uma luta pela conservação ou extinção do modo de 

produção existente.   

Por sua vez, no contexto escolar não é diferente. Se no processo de avaliação, 

com vistas aferir o grau de aprendizagem do aluno, objetivando sua aprovação para uma 

serie subsequente, a mesma avaliação contem em si, os mecanismo que podem 

conservar, punir ou expulsar. Da mesma forma, o fato de haver a implementação de 

laboratórios de informática nas escolas, não significa que os mesmos são utilizados, ou 

que criam possibilidades de apropriação da cultura digital por parte dos estudantes.  

Assim segundo Chaptulin (Ibidem, p.295): 

A contradição não é uma coisa fixa, imutável, mas encontra-se 
em movimento incessante, em mudança permanente, passando 
das formas inferiores as superiores, e vice-versa, enquanto os 
contrários passam um pelo outro, tornam-se idênticos, e a 
formação material que os possui propriamente entra em um 
novo estado qualitativo.  

 

A realidade e a possibilidade enquanto categorias da dialética 

O homem é um ser multideterminado, por questões de ordem biológica, 

psicológica, política, econômica e cultural, por tanto, histórico e social. Ao mesmo 

tempo que se apropria da natureza dada, transformando-as ele é por ela transformado, 

em outras palavras, a capacidade de desenvolver-se, em meio as condições materiais 

existentes, deu ao homem as condições reais e as possibilidade de elevar-se, produzir e 

ser produzido, em meio as condições objetivas a priori estabelecida, pelo próprio 

contexto onde o mesmo encontra-se inserido.   

Assim, a ideia, segundo a qual a realidade objetiva e material, em última 

instancia condiciona o pensamento e a construção do conhecimento, nos leva a 

compreender que segundo Gomide (2013, p. 3): 

O postulado materialista contempla tanto o aspecto ontológico, 
no sentido de que a matéria, a concretude, é considerada como 
princípio explicativo do mundo; quanto o aspecto gnosiológico, 
no sentido de que esta objetividade concreta é o ponto de partida 
para a construção do conhecimento sobre o mundo. 

Estas considerações iniciais, em perfeita coerência com a epistemologia adotada, 

nos dá subsídios necessários para trazermos à tona os condicionantes nas quais 



adotamos as categorias de realidade e possibilidade no curso da pesquisa, considerando 

que "Se conhecemos a essência de uma formação material, conhecemos também seus 

estados reais, como seus estados possíveis, os que ainda não existem, mas que surgirão 

necessariamente em certas condições," Cheptulin (2004, p. 335).  

Para o materialismo histórico e dialético, a realidade “é o que existe realmente e 

a possibilidade é o que pode produzir-se quando as condições são propicias” (Ibidem, p. 

338).  

 

Resultados obtidos até o momento  

Ao passo que se destina aos processos teóricos metodológicos da formação do 

pesquisador, disciplinas, aprofundamento da compreensão da pesquisa na pós-

graduação, nesse primeiro ano de pesquisa, definimos como lócus de coleta dos dados 

as dissertações de mestrado elaboradas e defendidas no interior do Programa de Pós-

Graduação em Educação, da FE/UFMG (1990-2016).  

Essa delimitação espaço/temporal, tem em vista ao aprofundamento e o aumento 

do número de pesquisas, que tem a temática das tecnologias digitais na educação como 

objeto de pesquisa, bem como, ao aumento das políticas de inclusão digital no Brasil a 

partir da década de 1990.  

Delimitamos o marco teórico conceitual que encontra-se orientando os estudos e, 

as principais fontes interpretativas do fenômeno em questão.  

Esperamos que com os resultados alcançados, possa instaurar um espaço de 

debate e reflexão sobre as questões aqui levantadas, possibilitando uma posição clara e 

crítica sobre o binômio tecnologia digital e educação, presente na sociedade 

contemporânea. O que torna relevante este estudo, uma vez que a partir dele, o objeto de 

estudo poderá caminhar para futuras outras investigações.  
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