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 - Identifica-se consensualmente a informação, o conhecimento e 
as tecnologias de informação, como elementos fundamentais da 

dinâmica da nova ordem mundial; 
 

- Da mesma forma, dentre as características mais importantes do 
novo padrão de acumulação, nota-se sempre a relevância e 
complexidade dos conhecimentos científicos e tecnológicos 

desenvolvidos e utilizados.  
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O acesso a tais conhecimentos, assim como a capacidade de 
apreendê-los, acumulá-los e usá-los, são vistos como definindo o 
grau de competitividade e desenvolvimento de nações, regiões, 

setores, empresas e indivíduos.  
Com isso, há uma exigência de um nível de qualificação muito 

mais amplo e complexo dos trabalhadores, consumidores e 
cidadãos, para que possam se inserir mais positivamente no 

novo cenário.  
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Na Era do Conhecimento, Aprendizado ou Inovação 
permanentes,as  capacitações adquiridas e as possibilidades de 

geração e uso de conhecimentos são vistas como possuindo 
papel mais central e estratégico, não apenas na competitividade, 
mas para a própria sobrevivência de indivíduos, organizações e 

países. No entanto, juntamente com este reconhecimento 
consensual destacam-se alertas importantes feito por autores 

das mais diferentes correntes que vêm discutindo as 
características fundamentais dessa nova ordem mundial em 

conformação e difusão.  
 

4 



- o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador nunca é 
neutro nem automático; 

-por mais óbvio que possa parecer o papel da C&T na nova era, 
de forma alguma se deve descuidar do estímulo à continuidade 
dos processos de aprendizado e de desenvolvimento científico, 

tecnológico e inovador, tendo em vista, não apenas as 
necessidades do crescimento econômico, mas particularmente 

do desenvolvimento social; 
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-investir apenas para ter acesso a novas tecnologias, 
equipamentos e sistemas avançados não basta, uma vez que o 
conhecimento e o aprendizado possuem importantes aspectos 

tácitos que são difíceis de transferir e estão amarrados a pessoas 
e seus ambientes;  
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-longe de significar um mundo integrado e sem fronteiras, a nova 
ordem mundial exige níveis de qualificação e capacitação bem 

mais elevados do que no passado, requerendo o atendimento de 
especificidades locais, nacionais e regionais. 

- em épocas de transição entre paradigmas técnico-econômicos, 
a relevância de políticas promovendo novos desenvolvimentos 
científicos e tecnológicos, assim como processos de inovação e 

acumulação de aprendizado, é ainda mais estratégica .Caso 
contrário, as divisões e maior distanciamento entre economias, 

segmentos sociais e organizações irão se concretizar e cristalizar. 
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O campo da formação profissional está se ampliando, 
abrangendo os trabalhadores ao longo de toda a sua vida ativa. 

Essa superação da educação como um momento específico e 
marco inicial na trajetória futura do trabalho, por uma educação 

que se torna uma necessidade constante e deve ser atendida 
periodicamente, mostra a importância de se implementar, nas 

organizações, políticas de educação para o trabalho. 
Assumir esse papel estratégico, supõe que a formação para o 

trabalho considere o atual contorno da sociedade tecnológica e 
o surgimento de um novo modo de produção de conhecimentos, 

permeado por novos modelos capazes de ultrapassar o 
tradicional debate que separa a formação integral da formação 

técnica.  
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No contexto destas transformações, as mudanças de ritmo e de 
intensidade na dinâmica do progresso científico e tecnológico atual,  

proporcionaram um incremento quantitativo ao conhecimento 
acumulado na primeira metade do século XX, mas, sobretudo, uma 

mudança qualitativa nas formas de produzir e de pensar.  



No que diz respeito à educação para o trabalho, diversos autores têm 
denunciado o descompasso das instituições de formação para 

ajustarem-se ao novo modo de produção do conhecimento e para 
corresponderem às novas demandas sociais relacionadas à mudança 

qualitativa no processo produtivo. 
 



Quais são os princípios do novo modo de produção do 
conhecimento e qual o seu impacto na educação para o 

trabalho? (Gibbons  e seus colaboradores, 2004) 

 



A u m e n t o  s u b s t a n c i a l  n a  p r o d u ç ã o  d e  
c o n h e c i m e n t o s  



A causa principal está na distribuição crescente de 
informações relacionadas com Ciência e Tecnologia, 
fomentando sistemas de produção e desencadeando 

processos de inovação em todas as áreas do conhecimento, 
em escala mundial.  

 



Agregação de um alto valor  comercial à produção científica 
e tecnológica 



Há um interesse cada vez maior pela atividade de pesquisa 
por parte de instituições tradicionalmente consumidoras 

de C&T. Neste processo de reestruturação produtiva, todo 
o resultado do empreendimento científico e tecnológico 
está intrinsecamente situado dentro de uma escala de 

produção – venda - consumo. Dessa forma a Ciência e a 
Tecnologia tornam-se indubitavelmente comerciais em seu 

ethos, orientação e organização, a elas podendo ser 
agregados altos valores financeiros.  



No entanto, é importante argumentar que, ao lado do aumento da 
importância comercial, há também um substantivo aumento do 

valor social da Ciência e da Tecnologia, na medida em que é cada 
vez mais comum que o sistema de formação profissional, volte-se 
para atender a demandas sociais, que não têm necessariamente 
implicação comercial, produzindo conhecimentos socialmente 

contextualizados e valorizados. 



Heterogeneidade institucional 



Tem por base a livre circulação de idéias e de produtos e sua rápida 
absorção pelos diferentes níveis do processo de produção do 

conhecimento.  
O sistema de produção de C&T está cada vez mais complexo, alcança 

espaços antes insondados e se apropria naturalmente de 
conhecimentos de outras áreas. Isso ocorre na perspectiva do 

desenvolvimento de conhecimentos criativos e inovadores que, uma vez 
tornados hegemônicos, desenvolvem alto valor mercadológico, seja 

enquanto processo, seja enquanto produto.  



Inserção da produção científica e tecnológica em um 
contexto real 



Vinculado a necessidades sociais bem delimitadas. Nessa 
perspectiva, o novo modelo de conhecimento preconiza que a 

formação profissional deve ser voltada para a resolução de 
problemas concretos e reais da humanidade. 



Reflexibilidade 



Tem relações intrínsecas com a aplicabilidade e com a pertinência dos 
conhecimentos, na medida em que se supõe que o conhecimento 

produzido, para corresponder adequadamente a necessidades sociais, 
precisa estar inserido em projetos da sociedade, considerada em termos 

sociais e culturais.  



Responsabilidade social dos produtores de C & T 



Preconiza que as necessidades sociais que perpassam a produção de 
conhecimentos não devem se distanciar da consideração das causas e 

conseqüências do desenvolvimento irrefletido e inútil. Tendo a 
sociedade como foco, como inspiração e como objeto de trabalho, a 

Ciência e a Tecnologia ganham em credibilidade social, o que também é 
um importante critério para angariar financiamento e para garantir 

comercialização.  
-Postula que todo conhecimento produzido pelo homem deve ser 

percebido enquanto produto socialmente condicionado e 
contextualizado, enquanto fator de manutenção, transformação e 

desenvolvimento das sociedades, enquanto instrumento de superação 
de problemas concretos, impostos pelo meio social e de geração de 

problemas novos, exigindo a produção de mais conhecimento. 
 



A transdisciplinaridade 



É fundamental para a instauração de qualquer dinâmica de inovação 
científica e tecnológica e um importante vetor para tornar o 

conhecimento mais pertinente e útil em uma vasta gama de áreas. A 
evolução científica e tecnológica, é bastante dependente da inter-

relação de conhecimentos oriundos de diferentes áreas, da interação de 
atores com perspectivas epistemológicas diferentes e da conjunção de 

saberes ecléticos. 



Instrumentação 



Baseado na interação crescente entre a Ciência e a Tecnologia, de modo 
que os recursos tecnológicos sirvam de base, para o desenvolvimento 
de mais Ciência e de mais Tecnologia. Ciência e Tecnologia estão de tal 

forma imbricados no contexto do novo modo de produção do 
conhecimento que um campo não avança sem o suporte do outro. 



Este conjunto de princípios indica como caminho para garantir a 
coerência da educação para o trabalho na sociedade emergente, a 

adoção de modelos didáticos que assegurem o desenvolvimento de 
saberes técnico-científicos funcionais, capazes de instrumentalizar o 

indivíduo não apenas para situar-se no mercado de trabalho e adaptar-
se às suas constantes mudanças, mas também para comprazer-se na 
detenção de conhecimentos que aumentam sua dimensão humana e 

potencializam suas capacidades de interferir no meio em que vive 
(Santos, 2000). 



A formação técnico-científica rompe com o ensino 
tradicional na medida em que: 



•  
 

Preconiza a formação de um profissional capaz de reconhecer-se 
enquanto tal (ser competente); 

Implicar-se pessoalmente no exercício de sua profissão (ser 
motivado); 

Fazer valer sua visão do mundo pelo estabelecimento de uma 
dinâmica de interação com seu meio ambiente imediato e com seus 

pares (ser reconhecido socialmente); 
 



Investir continuamente seus conhecimentos na resolução de 
novos problemas (ser criativo); 

Contribuir conscientemente à otimização de seu ambiente de 
trabalho (ser implicado); 

Desenvolver integralmente suas potencialidades (ser 
realizado enquanto indivíduo).  



O equilíbrio entre teoria e prática na abordagem curricular 
da Formação para o Trabalho 



Implica no rompimento com a idéia de que o cidadão comum 
não pode participar e não tem acesso ao movimento 

científico e tecnológico.A instauração do novo modo de 
produção do conhecimento articula-se em torno do aumento 
da capacidade da sociedade como um todo para produzir e 
utilizar C&T, o que implica em um maior compartilhamento 

do conhecimento e em uma “reinvenção” das relações 
educativas.  



Evolução dos modelos teóricos e pragmáticos na formação  
profissional 



Dinâmico e

baseado na

inovação

Estático e

baseado na 

continuidade
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-As relações educativas tradicionais têm suas bases alicerçadas em torno 

da continuidade e da natureza “estática” dos conhecimentos, 

sumariamente apresentados em materiais didáticos (livros, filmes, 

softwares) que perpetuam tais representações sociais junto aos 

professores em formação e em exercício. 

-Relações educativas coerentes com as novas tendências deverão ser 

conduzidas na direção da inovação, do dinamismo do conhecimento e 

da ação docente, o que implica em processos contínuos e continuados 

de aprendizagem. Esses modelos teóricos e empíricos são passíveis de 

diferentes articulações, leituras e aplicações, profundamente 

dependentes da dinâmica social - da qual todos nós fazemos parte. 



Evolução de abordagens didáticas no ensino 



Construtivistas

Condutivistas,

reprodutivistas

e

essencialistas
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-A abordagem tradicional de formação é de natureza condutivista, 
contempla cada “saber” ou “saber fazer” como algo que se pode 
adquirir com um treinamento específico proporcionado de fora 
(Carvalho e Gil Perez, op. cit.) e reprodutivista, voltadas para a 
transmissão sistemática, acrítica e estática dos conhecimentos. 

 
- A nova formação, acena para uma  abordagem construtivista, que 

estabelece interações entre a formação geral e a formação técnica e que 
humaniza este processo, evidenciando suas dimensões cognitivas e 

sociais.  
 



A evolução das relações entre a Ciência , a Tecnologia e a 
Sociedade 



Na perspectiva contemporânea, toda formação científica alheia à 
sinergia existente entre estes três elementos é, de imediato, 

extemporânea. Da mesma forma, todo e qualquer modo de produção 
de conhecimentos científicos e tecnológicos alicerçado em indivíduos 

que não compreendem as inter-relações e as relações de causa e efeito 
entre o científico, o tecnológico e o social, é nocivo e compromete o 

próprio desenvolvimento sustentável. 



 
 

Perspectiva

sinergética

Pespectiva 

dissociativa
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Produção de

C & T baseada

em relações

extrativistas

F2F1

Produção de

C & T baseada

em relações 

ecológicas



-No modo tradicional de Formação tais relações não são percebidas 
claramente, resultando em uma abordagem dicotomizada e dissociada, 
cujas repercussões nefastas podem ser constatadas com facilidade no 

mundo atual (degradação do meio ambiente, destruição da camada de 
ozônio, pobreza crônica, violência e caos urbanos, analfabetismo etc.). 

-A passagem de um F1 fundamentado em uma relação meramente 
extrativista para um F2 baseado em uma relação ecológica, que 

considera o ser humano como parte indissociável de um processo 

complexo cujo desequilíbrio pode ser irremediável.  



Evolução do modo de abordagem dos campos de 
conhecimento 

 



Unidiscisciplinar
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Transdisciplinar



É importante considerar a necessária congruência entre diferentes 
campos de saber, o que afeta consideravelmente toda iniciativa de 

educação para o trabalho. No entanto, sabemos que o estabelecimento 
de ligações entre campos de conhecimentos distintos ainda é uma 

“caixa preta” com raras incursões de sucesso. De fato, a 
interdisciplinaridade, apontada como crucial para a adequação da 

formação às novas demandas sociais em termos de educação formal e 
não-formal é “novidade” cujas dimensões ainda não foram 

completamente compreendidas, justamente por causa da dicotomia 
cristalizada entre ciência e tecnologia. 

 



• Uma questão em aberto é, portanto, como articular o 
saber técnico por meio da interconexão com outros 
saberes, permitindo, sobretudo, a reinvenção dos 
saberes, a construção e a reconstrução contínua de 
conhecimentos, o abandono de uma perspectiva 
unidisciplinar, mais próxima das premissas da formação 
tradicional, para uma perspectiva transdisciplinar, mais 
adequada ao Novo Modo de Produção de 
Conhecimentos. 



A evolução para a pluralidade do lócus de 
formação 

•  
  
  
  
  
  
 

Pluralidade

de de

formação

locus 

A escola

como único

de formação

locus
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• A passagem do unidisciplinar para o transdisciplinar 
implica também em uma diversificação de espaços de 
interação com conhecimentos, antes concentrados 
unicamente na escola. A sociedade tecnológica abre 
espaços para que conhecimentos formais possam ser 
construídos em diferentes locais, inserido a educação 
para o trabalho em uma rede de formação altamente 
integrada com o meio social e suas diferentes 
instâncias. 

 



Evolução das representações entre Ciência e 
Tecnologia 

Abertura,

proximidade,

conhecimento

em 

construção
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Hermetismo,

distância,

conhecimento

construído



• O combate ao hermetismo na formação profissional e 
na compreensão da Ciência e da Tecnologia é um 
aspecto essencial. Ele implica na modificação de 
posturas, arraigadas e transmitidas por meio de um 
círculo vicioso. 

•  Seria importante, que o F2 fosse construído com base 
em uma maior abertura para a compreensão do 
empreendimento científico e tecnológico da 
humanidade, do qual somos todos herdeiros, para uma 
maior proximidade com questões ligadas a esses 
campos de conhecimento e com a idéia de que todo e 
qualquer conhecimento está sempre em processo de 
construção, seja ele coletivo ou individual. 

 



Evolução da compreensão da função social 
da Ciência e da Tecnologia 

•  
  
  
  
  
  
 

C & T como

respostas a 

problemas 

sociais
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C & T como

respostas 

prontas e

indiscutíveis



• Esta questão diz respeito a uma necessária mudança de postura 
por parte dos docentes da formação profissional, com relação ao 
papel do conhecimento científico e tecnológico na sociedade. 
Perceber a Ciência e a Tecnologia como sendo produtoras de 
respostas prontas e indiscutíveis aos problemas sociais 
corresponde à uma visão hermética que dissocia o fator humano 
do modo de produção vigente.  

• O F2 deve, portanto, ver nos problemas sociais a fonte e a 
inspiração do desenvolvimento científico e tecnológico, que é 
articulada em torno da evolução da compreensão da função 
social de C & T. Enfim, da mesma forma como não há 
conhecimento estático e construído de antemão, não poderia 
haver respostas definitivas e incontornáveis aos problemas 
sociais.  

 



• Portanto, quaisquer que sejam as considerações que 
permitiriam prosseguir nesta tentativa de formatação do Novo 
Modo de Produção do Conhecimento e de Formação 
Profissional, o que importa ressaltar é que sua emergência é 
incontornável e que os sinais que o demandam são bastante 
visíveis. No entanto, nesta busca do compasso científico e 
tecnológico, nenhum avanço é possível – sequer viável - sem 

uma qualificação adequada do corpo docente.  



 

• OBRIGADA! 

 

• olgamirc@unb.br 


