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Resumo :

Este trabalho pretende apresentar a experiência de diálogo entre diferentes disciplinas
no Ensino Básico, procurando ajudar aos alunos a desenvolverem um olhar crítico e
amplo sobre os fenômenos envolvendo a tecnologia.  Tendo por base a idéia de que
vivemos  em  uma  sociedade  onde  a  tecnologia  permanece  sendo  vista  de  forma
reificada, pretendemos utilizar a crítica de Pierre Lévy à idéia de impacto tecnológico,
assim como a contribuição da formulação teórica do fetichismo da mercadoria, de Karl
Marx, para fundamentarmos a crítica ao que chamamos de “fetichismo tecnológico”.
Apresentamos um trabalho interdisciplinar feito por professores do Colégio Pedro II e
seus resultados, a partir de trabalhos feitos em vídeo por alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental, com base na idéia de fetichismo tecnológico e suas conseqüências sociais.
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1. Introdução

Desde o século XIX, com a Revolução Industrial na Europa, que a humanidade

vive grandes transformações geradas pela tecnologia e pela inserção das máquinas na

produção econômica, fazendo surgir os centros urbanos e gerando transformações nos

modos e hábitos de agir e de ser de cada cultura. E agora, no século XXI, podemos dizer

que  vivemos  uma  nova  revolução  relacionada  à  tecnologia,  a  Revolução  das

Tecnologias da Informação e da Comunicação ou Revolução das Tecnologias Digitais. 

Cabe-nos, portanto, refletir sobre as relações entre a Sociedade e a Tecnologia

diante do  grande destaque  dado às  novas tecnologias,  em qualquer  âmbito  da vida

humana.  Em  primeiro,  lugar,  indicamos  como  necessária  a  superação  da  visão  de

neutralidade, que compreende que esta relação entre sociedade e tecnologia inexiste, já

que “a tecnologia é um assunto técnico e não político”. Precisamos, ainda, superar uma

visão  fetichizada desta  relação,  marcada  pelo  determinismo que compreende  que  o
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desenvolvimento econômico é determinado pelo avanço da ciência e da tecnologia e que

esta última é a força condutora da sociedade e um determinante da estrutura social.

Este trabalho,  realizado com adolescentes do 9º  ano do Colégio Pedro II  na

Cidade do Rio de Janeiro, a partir de um diálogo interdisciplinar entre Ciências Sociais

e Informática Educativa, teve por finalidade levar os estudantes a refletirem sobre as

relações entre a Sociedade e a Tecnologia, procurando caminhos para a compreensão e

superação do fetiche tecnológico e buscando novas possibilidades para lidar com estas

tecnologias.

3. Embasamento teórico

3.1  Tecnologia  e  Sociedade  na  abordagem  das  Ciências  Sociais:  proposta

curricular

O  currículo  do  Colégio  Pedro  II  é  mais  extenso  e  inclui  disciplinas  não

obrigatórias no Ensino Fundamental, como Informática Educativa e Ciências Sociais.

Mesmo antes  da Sociologia  e Filosofia  tornarem-se obrigatórias  em todo o Ensino

Médio3,  estas  disciplinas  já  constavam  também em sua  grade  curricular.  Assim,  o

Colégio  proporciona  uma  possibilidade  de  se  abrirem campos  e  atividades  de

interdisciplinaridade, seja através de uma integração curricular ou em atividades com

alunos. Em 2010, com a entrada da disciplina de Ciências Sociais no 9º ano do Ensino

Fundamental,  estabelecemos  como  eixo  norteador  do  currículo  deste  ano  o  tema

Tecnologia  e  Sociedade,  abrindo  uma  possibilidade  de  trabalhos  conjuntos  com  a

disciplina de Informática Educativa. A inclusão deste tema deve-se à importância de se

construir, com os educandos, em idade particularmente vulnerável à atração de produtos

tecnológicos,  um  conhecimento  crítico  e  abrangente  sobre  o  desenvolvimento

tecnológico  em  nossa  sociedade  capitalista  contemporânea,  e  a  desconstrução  das

representações de tecnologia associadas a maior desenvolvimento e maior progresso de

um povo. 

3 Vale lembrar que a inclusão obrigatória destas disciplinas se deu tardiamente, apenas no ano de 2010,
mesmo tendo sido estipulado pela LDB de 1996 (ou seja, 14 anos depois). Ainda assim, permanecem
muitos problemas neste processo de inclusão, como falta de profissionais da área e resistência de algumas
escolas, especialmente particulares, em contratar novos professores com formação adequada, procurando
reaproveitar professores de outras disciplinas para ministrá-las.
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Sendo assim, foi  elaborado um currículo  onde a tecnologia passa a ser  vista

como um processo social, tal como entende Levy (1999), e, portanto, sendo um produto

cultural que, por sua vez, passa a modificar a cultura pela qual foi criado. Assim, nosso

conceito de tecnologia foi construído a partir da definição que se trata de um conjunto

de  conhecimentos,  técnicas,  ferramentas,  linguagem  e  da  relação  que  cada  povo

estabelece entre si e com a natureza (trabalho). Esta definição conceitual permitiu que

pudéssemos analisar as sociedades capitalistas mais avançadas e seu desenvolvimento

tecnológico não como um fim último a ser alcançado pelas demais sociedades (uma

visão bem evolucionista), mas sim como um resultado de práticas sociais específicas de

uma cultura e modo de produção que se tornou dominante: o capitalismo ocidental.

Desta forma,  foi  possível  então analisarmos o papel da tecnologia  na nossa

sociedade e como esta, por sua vez, reestrutura as relações sociais, especialmente no

mundo do trabalho e no modo de consumo de nossa sociedade. Como conseqüência,

observamos também os diferentes usos e reapropriações que são feitas das mais diversas

tecnologias. 

Grande parte dos avanços tecnológicos do século XX, conforme já sabido, foi

desenvolvido durante as grandes guerras e a Guerra Fria,  com objetivos militares e

políticos (Castells, 1999). No entanto, a reapropriação destas tecnologias por empresas

civis,  transformando  estes  aparatos  em mercadorias  extremamente  comercializáveis,

trouxe  uma grande  revolução  nos  modos  de  vida,  especialmente  em  seu  papel  de

ampliação  de  uma  sociedade  de  consumidores (Bauman,  2008).  Este  uso  atual  da

tecnologia em nossa sociedade, voltado para o consumo, que atinge especialmente os

jovens, foi o que nos motivou a entender o papel do fetichismo da mercadoria em sua

forma atual e o grande impacto que possui sobre a formação identitária destes jovens,

assim como na ampliação do consumismo e seus impactos ambientais. Façamos aqui,

portanto,  um  parêntese  teórico  de  como  entendemos  o conceito  de  fetichismo  da

mercadoria  (e  tecnológico)  para,  depois,  apresentarmos  como foi  abordado  com os

alunos e os trabalhos realizados pelos mesmos em vídeo, com a intenção de fazerem

desmistificar a tecnologia e de internalizar uma visão crítica em relação a este tema.
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3.2. O conceito de fetichismo tecnológico

Somos uma sociedade tecnológica, cada vez mais rodeada de artefatos, objetos,

bens e símbolos que remetem à tecnologia, especialmente a digital, nas duas últimas

décadas.  A  compreensão  do  conceito  de  alienação  parece  bastante  apropriada  ao

entendimento do mundo atual.  Assim como o  do  seu aprofundamento  posterior  no

campo econômico, o de fetiche da mercadoria.

Estes  conceitos  seminais  (alienação  e  fetiche  da  mercadoria)  permitem-nos

compreender  o  próprio  fetiche  tecnológico  que  tanto nos  habilita  a  permanecer

politicamente  passivos  diante  das  contradições  que  se  apresentam  na  atualidade,

especialmente no campo científico-tecnológico. É na crença de que a universalização de

determinada  tecnologia  nos  dará  uma  ordem  social  democrática  ou  harmoniosa  e,

consequentemente,  na suposta  neutralidade  da C&T,  é que está  o impasse:  avanço

tecnológico convivendo com destruição da natureza, fome e miséria em tantas regiões

do planeta.

Em O Fetichismo da Mercadoria e o Seu Segredo, Karl Marx compreende que o

fetiche  da  mercadoria  resultava  do  entendimento  das leis  econômicas  com  sendo

naturais e independentes da história. O que na realidade é uma construção histórica

socialmente determinada, no fetichismo da mercadoria, sua produção era natural não

dependendo do capitalismo e sim de uma forma de produção eterna, perpassando toda a

história da humanidade. Além disso, ele observa que a mercadoria adquire todos os

aspectos  que  atribuímos  aos  homens  e  aos  vivos,  ganhando  deliberação  própria,

vontade,  capacidade  de  mando,  capacidade  de  organizar  o  mundo,  capacidade  que

normalmente atribuímos à razão, seja humana ou divina, conforme a crença de cada um.

O objeto vira sujeito e vice-versa. Agora o homem é manipulado pela mercadoria. 

Novaes & Dagnino (2004), referindo-se a Andrew Feenberg, autor de filiação

marxista, assinalam que da mesma forma que o fetiche da mercadoria encobre uma

relação de classes de uma época histórica determinada, quando a tecnologia é entendida

como um meio para se atingir  fins,  como “ciência aplicada” em equipamentos para

aumentar a eficácia na produção de bens e serviços, podemos utilizar o conceito de

fetiche tecnológico para mostrar que a tecnologia assim apresentada como politicamente
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neutra,  eterna,  a-histórica,  sujeita  a  valores  estritamente  técnicos  e,  portanto,  não

permeada pela luta de classes, é uma construção histórico-social e uma força produtiva

como qualquer outra. E, assim como a mercadoria, tende a obscurecer as relações de

classe diluindo-as no conteúdo aparentemente não específico da técnica.

Este processo de fetichismo, sem dúvida, foi ampliado com o desenvolvimento

do  capitalismo  no  século  XX,  em  especial  depois  da  revolução  promovida  pelo

fordismo, com a criação de uma sociedade de massas a partir da expansão do consumo.

Lopes (2009) assinala que o fordismo e taylorismo promoveram a desqualificação das

atividades  laborais  e  elevaram  o  trabalhador  à  condição  de  consumidor,  fatores

fundamentais  para  sobrepujar  a  crise  econômica  daquele  momento  e  realizar  o

capitalismo ocidental, alavancando o crescimento e a difusão do Estado de Bem-Estar

Social, numa sociedade de crescente produção e consumo em massa.

Para o capital, com a compreensão de que o conhecimento científico-tecnológico

era  neutro,  o  avanço  do  fordismo/taylorismo  era  visto  como  uma  finalidade,  uma

solução  para  a  superação  das  contradições  da sociedade.  Sua consolidação  após as

guerras mundiais e o fortalecimento do Estado de Bem-Estar Social no primeiro mundo

(oeste  europeu  e  EUA,  principalmente)  teve repercussões  nos  países  periféricos  do

ocidente,  inclusive  no  Brasil  que  já  apresentava  um incipiente  processo  de

industrialização desde o final do século XIX (LOPES, 2009). 

Com a decadência desta fase do capitalismo e a entrada em um processo que se

cunhou como Globalização ou Mundializaçao, levado a cabo após 1970 como forma de

contrarrestar  a  crise  capitalista  da  época,  observamos  um  avanço  ainda  maior  no

consumo e no desenvolvimento e uso das chamadas TICs. No mundo produtivo, esta

crise foi  representada pelo toyotismo e pelo deslocamento de indústrias para países

periféricos, assim como da abertura de fronteiras para o capital especulativo; no mundo

político,  foi  representado  pelo  neo-liberalismo.  Harvey  (2009)  defende  que  a

fragmentação  e  a  globalização  da  produção  econômica engendram dois  fenômenos

contrários e simultâneos: a fragmentação e dispersão espacial e temporal de um lado, e

compressão espaço-temporal, por outro.
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Com a revolução digital, a reificação do trabalhador deixa de ser expressa pela

intenção de convertê-lo em “homem-máquina” tal como ocorria no período fordista-

taylorista para se configurar como uma tentativa de se humanizar a máquina através de

projetos de inteligência artificial, homem-ciborgue e outros signos da ciberhominização

que proliferam no imaginário ocidental (WOLFF, 2009; ALVES, 2002).

O atual contexto de globalização nos mostra que as regras vigentes são as regras

básicas de funcionamento do modo de produção capitalista e, sobretudo, da acumulação

flexível. Como consequência, convivemos com um crescente estímulo ao consumismo.

E,  no  caso  da  tecnologia  e  do  olhar  fetichizado lançado  para  ela,  percebemos  um

crescente  volume  de  lixo  tecnológico,  como  celulares,  computadores  e  televisores

descartados pelos consumidores que acabam movimentando um grande negócio, pois

fábricas  desconstroem equipamentos para  recolocar  as matérias  primas no processo

industrial.

 3.3. Como foi abordado o conceito com os alunos

Os alunos do 9º do Ensino Fundamental possuem entre 13 e 15 anos de idade,

majoritariamente,  ainda que haja alunos entre 16 e 18 anos também freqüentando o

ensino regular  (cerca de 5%).  Além disso,  sobre acesso a computadores  e internet,

verificamos que a maioria (mais de 90%) dos alunos possuem acesso a internet em casa,

cerca  de  85%  com  banda  larga.  Apenas  32%  dos  alunos possuem  seu  próprio

computador; a maioria tem uso compartilhado do mesmo.

Nossa convivência com o grupo de adolescentes destes segmentos sociais nos

faz  perceber  a  importância  que o  consumo,  especialmente  de aparelhos  eletrônicos

como celular, notebooks, aparelhos de mp3 e mp4, assim como de artigos como tênis,

roupas  e  acessórios,  exerce  fortíssima atração  entre  eles  e  se  torna  uma forma de

distinção social dentro da escola (Bourdieu, 2007). Não só a posse destes aparelhos é

observada e classificada por eles, mas também em aspectos mais sutis como o maior

domínio e conhecimento digitais (que se verifica na entrega de trabalhos digitalizados

ou escritos à mão).   Portanto,  remeter-se ao processo de produção destes aparelhos

tecnológicos, dentro de um modo de produção e consumo capitalistas, é essencial para
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que possamos problematizar a reificação da tecnologia feita por estes jovens. Conceitos

como de divisão do trabalho, alienação, mais-valia e consumismo deram base para que

desenvolvêssemos com os alunos uma visão global da tecnologia em nossa sociedade.

Também fizemos um histórico de desenvolvimento da sociedade da informação e das

TICs,  fazendo com que os alunos  visualizassem o  caráter  histórico  e  social  destas

tecnologias. Após desenvolvermos, portanto, o conhecimento básico de conceitos como

divisão  do  trabalho,  alienação,  fetichismo  da  mercadoria  (todos  em  função  de

compreender a dimensão subjetiva do sistema capitalista), passamos ao entendimento

do conceito de fetichismo tecnológico. 

A partir  de leitura  de imagens  e reportagens,  conseguimos capturar  algumas

representações da tecnologia feita  em nossa sociedade,  passando a correlacionarmos

estas representações com a lógica central do fetichismo da mercadoria. Estabelecido e

conceituado  o  mecanismo  central  do  fetichismo  (da  própria  forma  mercadoria),

desenvolvemos também a lógica pela qual se estabelece o fetichismo tecnológico.

Foi necessário tentarmos visualizar com os alunos as conseqüências mais diretas

deste fetichismo tecnológico em nossa sociedade para que a teoria se transformasse em

prática, dando espaço para os próprios alunos imaginarem cenários e situações a partir

do conceito estudado. Assim, construímos junto aos alunos a compreensão sobre duas

conseqüências  centrais  do  fetichismo  tecnológico:  a relação  de  dependência  e  de

consumo  estabelecido  com  estas  tecnologias;  a  lógica  consumista  e  alienante  do

sistema,  levada  ao  extremo,  poderia  também  explicar alguns  problemas  ligados  à

questão  ambiental,  como o lixo  tecnológico,  também em função  da  “obsolescência

planejada”,  criada nos anos 1970, especialmente nas indústrias de bens de consumo

eletro-eletrônicos e da tecnologia da informação (Mészaros, 1989)).

4. Metodologia de trabalho e análise dos resultados

“Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma cultura encontra-se

condicionada por suas técnicas”, diz Pierre Levy (1999), em uma das passagens de seu

livro Cybercultura, procurando desmistificar a visão de uma “autonomia” das técnicas e

das  tecnologias,  separadas  da  sociedade  (ele  critica  especialmente  a  metáfora  de

impacto  tecnológico,  muito  utilizado  em  livros  e  periódicos  especializados  em
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tecnologia). As condições sobre as quais se produz esta visão reificada da tecnologia,

conforme demonstrado nos itens anteriores,  diz  respeito  à própria  transformação da

tecnologia em mercadoria.

 Para que os alunos pudessem desenvolver um afastamento sobre sua realidade e

perceber o quanto a tecnologia foi objeto de visões fantasiosas e catastróficas, em uma

primeira  etapa  de pesquisa propusemos que entrevistassem pessoas  mais  velhas  ou

assistissem a filmes anteriores aos anos 2000 para que observassem as representações

que eram feitas do futuro tecnológico, muito presente em filmes de ficção científica,

mas também em filmes hollywoodianos, como em De Volta para o Futuro. A pesquisa,

intitulada Visões do Futuro, foi feita ANTES da introdução do conceito de fetichismo

tecnológico e dos demais conceitos associados.

A  pesquisa  foi  bem  recebida  pelos  alunos  e  foi  uma  estratégia  bastante

motivadora  para  introdução  do  tema.  Os  alunos  recorreram,  principalmente,  a

entrevistas com pais e avós, assim como filmes e desenhos antigos. Entre os filmes ou

desenhos pesquisados, estiveram: Os Jetsons, De Volta para o Futuro, Metrópolis, The

Matrix, Eu, robô, A ilha, Guerra nas Estrelas, I.A. (Inteligência Artificial), Guerra dos

mundos, Mad Max, Blade Runner, O Quinto Elemento e Robocop. Nestes filmes, foram

observadas basicamente duas visões opostas:  a de que o futuro tecnológico  era  um

processo  irresistível,  sem freios,  e  que,  apesar  das  contradições  geradas  em  nossa

sociedade com o avanço das tecnologias, maior conforto e segurança serão garantidos

pela tecnologia (como em Os Jetsons e  Robocop); mas a maioria dos filmes mostrava

uma  visão  catastrófica,  enfatizando  a  dominação  dos homens  pelas  máquinas  e  a

subordinação da humanidade ao controle tecnológico, levando a sua própria destruição.

Já em relação às entrevistas, os alunos notaram com bastante incidência a visão

de que as tecnologias seriam basicamente utilizadas para mais conforto e também para

diminuir  desigualdades  sociais.  Muitos  entrevistados  se  remeteram  a  filmes  e  ao

ambiente cultural da época para tentar compreender porque pensavam assim, se hoje

nenhuma destas promessas tecnológicas se realizaram4. Ressaltamos, com os alunos,

4 Muitos alunos fizeram referencia aos skates e carros voadores (em especial dos anos 1970 e 1980), tão
comum em filmes antigos, para mostrar a visão fantasiosa feita do futuro por estas gerações. Muitos
também observaram o papel da Indústria Cultural (conceito aprendido no ano anterior) na construção
destas visões.
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que as pessoas destas gerações haviam “naturalizado” aquelas representações do futuro

tecnológico assim como nós “naturalizamos” uma visão de nosso presente e futuro e do

papel “benéfico” da tecnologia em nossas vidas. Desta forma, conseguimos introduzir

com os alunos todo o desenvolvimento teórico já descrito no item anterior.

A segunda etapa de pesquisa se deu posteriormente ao desenvolvimento teórico

sobre o assunto. Propusemos aos alunos que construíssem pequenos vídeos informativos

ou ficcionais para traduzir, em situações cotidianas, as consequências mais discutidas do

fetichismo tecnológico: consumismo e problemas ambientais advindos do desperdício

(como o lixo tecnológico). A maioria dos alunos já possuía computador em casa (ver

item 5 deste mesmo artigo), e haviam tido oficinas de MovieMaker no 7º ano. 

Para levarmos a cabo tal projeto ambicioso, tendo em vista que requereria um

domínio sobre tecnologias de vídeo e imagem que os alunos ainda não possuíam com

tanta desenvoltura, além do domínio do tema, iniciamos com a confecção de um roteiro,

que consistia em: tema, título, argumento central e resumo do vídeo.  O objetivo de

elaborar um roteiro prévio foi estimular os alunos a buscarem adaptar o conhecimento

conceitual à realidade concreta. Os alunos se dividiram em grupos para fazerem o vídeo

e elaboraram os roteiros com ajuda da professora. A seguir, apresentamos um quadro de

análise sobre alguns vídeos selecionados por nós. 

Título  do  Vídeo  e

autores

Estilo  da  narrativa  /

conceitos relacionados

Argumento do vídeo Resumo da história

Lucas Online (906) Encenação teatral

Conceitos relacionados:

Consumismo

Alienação

A tecnologia na vida diária de
jovens,  voltada  para  o
consumo,  especialmente  de
videogames,  é  alimentada
pela fantasia de se viver outra
vida,  deixando  de  viver
plenamente sua própria.

Um jovem com acesso a tecnologias
avançadas vive em função de jogos
online. O que, a principio, seria uma
forma  de  lzer,  se  transforma  em
vício. Isso cria conflitos familiares,
tenha  problemas  no  colégio,  etc..
Ao  final  do  vídeo,  o  anúncio  de
“game  over”  faz  alusão  a  uma
“morte em vida” do jovem.

Tecnologia,  capitalismo

e meio-ambiente (906)

Vídeo  informativo  feito

através  de  imagens  e

legendas

Conceitos relacionados:

Capitalismo

Consumismo

O  vídeo  narra,  a  partir  de
imagens,  como  o  fetichismo
tecnológico  alimenta  e  é
alimentado  por  uma
sociedade  consumista,
alertando  especialmente  para
as conseqüências ambientais.

O vídeo narra, a partir de imagens,
como  o  fetichismo  tecnológico
alimenta  e  é  alimentado  por  uma
sociedade  consumista,  alertando
especialmente  para  as
conseqüências ambientais.
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Lixo Tecnológico
Redux Espinhas (901) Encenação  de  história

criada  pelos  próprios

alunos

Conceitos relacionados:

Fetichismo da mercadoria

Consumismo 

A  propaganda  e  a  televisão
como  veículos  propagadores
do fetichismo da mercadoria,
hoje  alimentado  ainda  mais
pela idéia de que a tecnologia
torna  ainda  melhor  a
mercadoria  consumida,
tornando-a  ainda  mais
imprescindível

A  história  mostra  um  grupo  de
adolescentes  assistem  TV  e
observam  uma  propaganda  que
promete  melhorar  a  vida  das
pessoas  pela  aparência,  reduzindo
efeitos  indesejáveis  através  do
produto  “Redux  Espinhas”.  Os
adolescentes ficam fascinados com
as  promessas  e  correm  ao
supermercado  para  comprar  o
produto,  acreditando  na  promessa
de que seria  o  melhor  produto do
mercado  devido  à  tecnologia
empregada.

Fetichismo  tecnológico

como  gerador  de  lixo

(909)

Video  informativo

(imagens e legendas)

Conceitos relacionados:

Alienação

Lixo tecnológico

Consumismo

O  vídeo  narra,  através  de
imagens  e  legendas,  as
contradições  da  sociedade
capitalista  que  alimentam  e
suportam  o  fetichismo
tecnológico.  Ao  final,
propõem  a  busca  de
alternativas,  tais  como  a
reciclagem  e  menor
consumismo,  para  reduzir  o
impacto  ambiental  causado
por nossa sociedade.

O vídeo narra, através de imagens e
legendas,  as  contradições  da
sociedade capitalista que alimentam
e  suportam  o  fetichismo
tecnológico.  Ao  final,  propõem  a
busca  de  alternativas,  tais  como a
reciclagem  e  menor  consumismo,
para  reduzir  o  impacto  ambiental
causado por nossa sociedade.

De uma forma geral,  os alunos apresentaram motivação diante  da atividade,

embora  a  dificuldade  em  manejar  as  ferramentas  digitais  tenha  sido  um  fator  de

desestímulo para alguns. Os resultados mais criativos e fascinantes foram de histórias

ficcionais, demonstrando uma sensibilidade dos alunos para perceber a influencia sutil

da indústria cultural,  de forma geral,  e do fetichismo tecnológico,  em particular,  no

estímulo a atitudes e valores ligados ao consumo. Neste “estilo de vida” tecnológico,

foram enfatizadas  algumas  contradições  desta  sociedade,  tais  como:  aproximação  /

afastamento das pessoas; maior quantidade de informações / maior alienação em relação

ao  sistema  e  à  sociedade  como  um  todo;  quanto  mais  dominamos  conhecimentos

científicos  e  tecnológicos,  mais  parece  que  somos  “dominados”  por  artefatos

tecnológicos;  o consumo de bens tecnológicos não cria necessariamente uma maior

igualdade  entre  as  pessoas,  mas  ao  contrário,  pode  reforçar  desigualdades;  mais

tecnologia e “conforto”, por um lado, porém gerando graves conseqüências ambientais,

por outro. As contradições observadas pelos alunos foram uma forma interessante de se

observar  a  realidade  a  partir  dos  conceitos  estudados,  tendo  em  vista  que  o

conhecimento sociológico se caracteriza por observar a totalidade em suas contradições

e não observar a realidade de uma forma plana.  
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5. Considerações finais

O  caminho  que  percorremos  para  desconstruir  uma  visão  fetichizada  da

tecnologia  procurou  não  só  apresentar  a  abordagem  teórica  sobre  o  tema  e  os

mecanismos de funcionamento deste fetichismo, mas também procurou fazer com que

os alunos criassem cenários a partir desta discussão, com a finalidade de internalizarem

uma visão  crítica/criativa  sobre  as  visões  fetichizadas,  fruto  de  uma  sociedade  de

consumidores.  Procuramos  introduzir  um  papel  ativo  do  aluno,  enquanto  aluno-

pesquisador-criador,  para  que  se  cumprisse  o  papel  pedagógico  de  introduzir  na

concepção e formação intelectual destes alunos, uma visão crítica da sociedade onde

vivem, mas de maneira a ser formulada e atualizada em seus mundos e contextos, para

que pudessem interpretar e agir autonomamente sobre a realidade em que vivem. Esta é

somente uma sugestão de caminho que concilia a aprendizagem com um processo de

pesquisa  interdisciplinar,  mas  o  que  desejamos  incentivar  é  a  produção  da

interdisciplinaridade  a  partir  da  pesquisa  que,  mesmo  sendo  difícil,  levando  em

consideração as condições de ensino/aprendizagem presentes nas escolas públicas do

Brasil, pode ser possível mesmo com os recursos da sala de aula e o mais essencial: a

motivação dos alunos.
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