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RESUMO 
Ao incorporar novas experiências e possibilidades tecnológicas, as produções de imagens 
fotográficas têm mudado significativamente nos últimos trinta anos. Este artigo aborda a 
importância da formação do professor para o ensino da fotografia no campo da arte, 
pensando o aparelho/instrumento (máquina fotográfica) como tecnologia e a fotografia como 
modelo de pensamento. Consideramos que a formação para o ensino da fotografia nos 
coloca o desafio de buscar entender a práxis da fotografia, seus múltiplos usos e 
possibilidades, repertório e linguagem e, portanto, pensar a tecnologia para além de um 
objeto de consumo. 
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ABSTRACT 
By incorporating new experiences and technological possibilities, the production of 
photographic images has changed significantly in the last thirty years. This article discusses 
the importance of teacher education for the teaching of photography in the field of art, 
thinking of the apparatus / apparatus (camera) as technology and photography as a model of 
thought. We consider that training for the teaching of photography poses the challenge of 
seeking to understand the praxis of photography, its multiple uses and possibilities, 
repertoire and language and, therefore, to think of technology as an object of consumption. 
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Introdução 

A produção de imagens na atualidade é uma constante. Muitos dispositivos 

tecnológicos estão disponíveis para a produção desses artefatos e a fotografia 

ganha novos contornos nesse cenário. Se nas últimas décadas do século passado a 

fotografia era identificada principalmente, associada à ideia de verdade, de 

documentação da vida e do próprio mundo, hoje, depois de tantas mudanças e 

crises sociais, políticas, econômicas e culturais, mudou também o entendimento 

sobre fotografia. 

Para Machado (2005) desde os primórdios da fotografia, fotógrafos e estudiosos 

sabem que fotografar implica na construção de um discurso visual, tendo por base 

as possibilidades oferecidas pelo sistema/aparelho escolhido, e que isso não tem 

relação com o real. O autor considera lugar-comum dizer que o universo da imagem 

vive hoje sua fase pós-fotográfica, na qual imagens técnicas se liberam do referente, 

daquilo que inapropriadamente chamamos de realidade. Acredita que isso 

simplesmente indica “[...] uma lenta, gradual e inexorável mudança nos hábitos 

perceptivos das pessoas” (MACHADO, 2005, p. 313). 

Pensando nas mudanças da produção fotográfica na atualidade, não só no campo 

da arte, mas também no seu ensino, buscamos problematizar a importância do 

ensino da fotografia nas licenciaturas em Artes Visuais. Para tanto nos valemos de 

uma abordagem crítica para a formação do professor que leve em consideração a 

fotografia em sua diversidade de usos e funções, a tecnologia e a técnica, as 

relações entre realidades e ficções, a importância de repertório cultural e o uso da 

linguagem visual. Porém, salienta-se que está se lidando com um conhecimento que 

busca apropriar-se do dispositivo tecnológico (máquina fotográfica) de maneira 

artística e propositora de multiplicidades imagéticas. Uma análise que se propõe de 

maneira abrangente e profunda sobre a fotografia, a arte e o ensino de arte, não 

pode deixar de situar a questão da tecnologia neste processo e suas implicações na 

sociedade. Nesse campo vamos nos deparar com uma heterogeneidade de 

pensamentos sobre o tema, mas todos ligados a uma mesma preocupação: a 

tecnologia passou a ser um aspecto ou dimensão da vida humana impossível de 

ignorar na sociedade contemporânea.  
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Para Jameson (1996) a tecnologia na sociedade contemporânea é regida pelo 

capital, apresenta características mistificadoras em relação ao seu uso coletivo e 

individual. Antes de ser um dispositivo corriqueiro da contemporaneidade “pós-

industrial”, sua relação possui ligações estruturais no desenvolvimento das forças 

produtivas e estão em intensas disputas na relação capitalista de produção de 

mercadorias. Suas exacerbadas atualizações têm implicado em alterações 

estruturais na relação capital-trabalho e na produção social da cultura 

contemporânea. Esta inversão no processo de produção social é identificado e 

grandemente utilizado por artistas que abordam a fotografia enquanto poética que 

potencializa problematizações visuais. 

Neste contexto, a formação para o ensino da fotografia precisa olhar a fotografia não 

apenas como tecnologia, mas principalmente como arte. Ter o domínio do 

conhecimento, relacionando a capacidade de refletir e se apropriar de repertórios, 

técnicas e linguagem para  produzir imagem. 

Fotografia e arte  

Um olhar atento à produção contemporânea da fotografia no campo da arte 

percebemos que a realidade evocada no retrato imagético resulta de um substrato 

criador de quem pensa a partir da imagem ficção, privilegiando a dimensão poética, 

e, principalmente, a objetividade da sociedade e pessoas envolvidas nos processos 

de realização e fruição da imagem.  

Souza (2004) lembra da diluição das fronteiras entre o documentarismo e a arte, “[...] 

onde não só a arte se introduz nos domínios da fotografia documental e jornalística, 

como também esses gêneros fotográficos são frequentemente aproveitados para 

fins artísticos” (SOUZA, 2004, p. 204). Talvez a fotografia tenha sempre gravitado 

entre várias posições e concepções, oscilando entre documento, expressão e arte. 

Provavelmente tenha sido sempre e simultaneamente, a soma das três.  

A fotografia pensada no plural entrecruza imagens, práticas, usos, formas, territórios 

e variações contínuas. A fotografia é, em sua essência, múltipla, comunicativa, e 

oscila entre várias [pro]posições: memória, documento, expressão e arte. Vivemos 
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um momento de transição, onde as fronteiras entre as diferentes vertentes 

fotográficas são cada vez mais tênues. 

Refletir sobre a arte fotográfica e sobre a fotografia em geral, é 
preciso retomar o trabalho do pensamento, pois seus desafios 
pertencem à esfera da filosofia e permitem interrogar não só a 
fotografia e a arte, mas também as relações dos homens com o 
mundo, com as representações e consigo mesmo (SOLULAGES, 
2010, p. 14). 
 

Hoje pensamos na fotografia como forma de criação de inúmeras expressões, 

representações e interpretações, num processo sucessivo e eterno de elaboração 

de novas realidades visuais. É possível perceber que a produção visual 

contemporânea tem sido marcada por influências e diálogos entre diferentes 

linguagens e atividades. Muitas das manifestações artísticas recentes – a arte 

conceitual, a performance e o vídeo arte – têm produzido e propagado suas obras 

nas linguagens da fotografia e do vídeo, fazendo uso do dispositivo-máquina. 

Na medida em que estes se tornaram os meios dominantes de registro e difusão 

visual na sociedade, passaram também a ser imprescindíveis na experiência 

estética que a atualidade proporciona, bem como a quebra de barreiras para 

circulação, vinculação e fluidez nas visualizações interativas dos trabalhos de arte. 

Entler (2009) nos diz da dificuldade de definir, agrupar e explicar todas as 

experiências, vivências e sentidos do que se chamou de fotografia contemporânea: 

construída (histórica e socialmente), híbrida (atualizada na junção de variações 

imagético-linguísticas), contaminada (pelo emaranhado das relações humanas). 

Vários adjetivos foram empregados, mas “[...] enquanto levava ao limite as 

possibilidades de transgressão técnica e [de] ficcionalização, essa mesma fotografia 

nos ajudou a perceber quanto havia de impuro e de imaginário na própria 

experiência documental a que se opunha” (ENTLER, 2009, p. 04). 

Entler (2009) sugere que reflitamos sobre a fotografia como um/o lugar-espaço 

conceitual em que há possibilidades de entender a produção atual com base num 

referencial contundente. Para além da contundência do referente, trata-se de 

assumir e abarcar não somente as possibilidades de transgressão poética e ficcional 

da arte na imagem. Propõem-se que a transgressão escape a „superfície‟ da 
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imagem e encontre local na própria realidade das pessoas. Uma relação que seja 

teoria e prática naquilo que assinala. 

A imagem fotográfica atual, ao incorporar novas experiências e possibilidades 

tecnológicas, proporciona, na sua produção, fruição e reflexão, diálogos e 

perspectivas multidimensionais ao homem contemporâneo. Do encontro entre 

diferentes olhares e percepções (realidade e artista, fotógrafo, teórico) surge a 

matéria para a reinvenção e questionamentos do cotidiano.   

Nesse movimento, os fragmentos cotidianos são tratados de forma irreal ou estranha 

numa estética elaborada que mescla recursos técnicos, tratamento e edição de 

imagens, com o objetivo de olhar e chamar a atenção para suas narrativas. Uma 

nova atitude ou postura frente à realidade. Reinsere no cotidiano aquilo que é 

comum. Sugere a visualidade de uma realidade que é fragmento de si. Inverte o 

paradoxo externo e interno, dentro e fora, objetivo e subjetivo do ser humano. 

Indaga, ao apresentar características do metabolismo social do capitalismo. Nesse 

processo cambiante – embora tecnológico-digital – quem olha para o cotidiano é a 

imagem que o artista, fotógrafo reinsere no mundo. Essa substância materializada 

torna-se retroalimento expresso em linguajar escrito, conceitual e filosófico do 

campo da pesquisa científica em arte. 

É o caso do mineiro João Castilho que, em alguns trabalhos fotográficos 

experimentais, como a Figura 1, a literatura é ponto de partida para criação da 

imagem. Seu ensaio Redemunho, vencedor de um dos mais importantes prêmios da 

fotografia nacional, o Prêmio Conrado Wessel, em 2008, buscou [ap]representar a 

manifestação do demônio segundo definições de João Guimarães Rosa, no livro 

Grande Sertão: Veredas.  
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Figura 1: Joao Castilho. Redemunho é uma narrativa fantástica por um sertão cheio de opostos. 
2006. Fonte: http://www.joaocastilho.net/v2/pt/trabalhos/redemunho/ 

 

João Castilho é também protagonista, juntamente com outros dois fotógrafos, Pedro 

David e Pedro Motta, do livro Paisagem Submersa (2008), editado pela Cosac Naify 

e considerado o mais bem-acabado produto da dimensão ficcional de fotografia 

documental no Brasil. Apresenta o retrato de comunidades ribeirinhas que tiveram 

suas terras parcialmente inundadas – em sete municípios do nordeste do estado de 

Minas Gerais – para formar o lago da Usina Hidrelétrica de Irapé, no leito do rio 

Jequitinhonha. O livro redesenha o registro da grandiosidade das paisagens do lugar 

em contraste ao abandono humano; [re]visão contemporânea da linguagem 

fotodocumental. 

 

http://www.joaocastilho.net/v2/pt/trabalhos/redemunho/
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João Castilho, In: “Paisagem Submersa”, p. 102-103. 

 
 

O estreitamento das relações entre fotografia e literatura, parece ser uma das 

tendências atuais. Coexistem na cena contemporânea três sistemas de criação 

fotográfica: um que encontra sua base numa relação de captação direta da imagem 

de um referente pelo veio fotográfico, para posterior utilização. Perspectiva esta que 

se convencionou chamar “fotografia direta”; outro processo diz respeito a imagem 

obtida de maneira direta e [re]trabalhada, posteriormente, em interferências manuais 

e/ou digitais com softwares específicos. Há, ainda, uma outra forma de criação em 

que a imagem é fruto de captação por outras vias que não a fotográfica, como o 

vídeo ou o scanner, mas que irá gerar no final uma obra no formato fotográfico. 

Nestes espaços de intertextualidade se redescobre que expressão e linguagem 

como indissociáveis da técnica; sínteses de múltiplas determinações imagéticas. O 

estatuto de documento deixa de ser prova, a imagem inverte a contradição 

paradoxal de São Tomé “ver para crer”. A crença sofre um abalo e tem de sentir sua 

estrutura sendo corroída – a “olho nu” – pelo mundo criado pelo artista, fotografo na 

imagem. Legitima o olhar convalescente encoberto pela realidade obscura da 

sociedade capitalista: a fotografia documental contemporânea cria realidades. Esta 

nova fotografia se encontra no limiar da arte e do documento. Inverte a hierarquia do 

texto sobre a imagem. É o espaço para criação de narrativas imagéticas feitas para 

a leitura [e literatura] do olhar, proporcionando que cada observador faça a sua 

leitura ao deslocar o foco do referente para a imaginação. 
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Para Kossoy (2008), as décadas de 1980 e 1990 revelaram – pela pesquisa de – 

novos caminhos no fazer fotográfico e na busca de um desprendimento dos 

paradigmas que eram, em boa medida, ligados à tecnologia de uma época. Isso 

perpassa questões que afetam o elaborar e o apresentar, o enviar e o apreciar num 

mundo altamente conectado via web, revolucionando as práticas anteriores em voga 

até o início dos anos 90. 

Um período em que se tem buscado - através de colagens, 
sobreposições, manipulações digitais de toda ordem, textos 
complementares agregados às obras, entre inúmeras outras formas 
de interferência e experimentação – uma „reformulação‟ na idéia da 
fotografia convencional. Não há novidade na experimentação 
fotográfica, e as vanguardas artísticas do período entre guerras bem 
comprovam isso, se bem que, obviamente, tratamos agora de 
diferentes possibilidades de interferência nas imagens: mais rápidas, 
precisas e cirúrgicas (KOSSOY, 2008, p. 05). 

  
Nesse sentido, Kossoy entende que o principal aspecto da expressão fotográfica é o 

de “[...] realidade moldável em sua produção, fluida em sua recepção, plena de 

verdades explícitas e de segredos implícitos” (KOSSOY, 2007, p. 44). Tomando de 

empréstimo (ou capturando imageticamente as reflexões teóricas) de Kossoy no que 

se refere à expressão fotográfica e as transformações em curso, buscamos 

fundamentos para uma abordagem crítica na formação do professor de arte: um 

mergulho no ensino de fotografia enquanto potência poética no processo docente. 

Fotografia e ensino  

Paraskeva e Oliveira (2008) quando abordam sobre tecnologia educativa, apontam: 

“[...] não deixem nunca de questionar o que há de crítico na(s) tecnologia(s) 

educativas e desafiem a relevância dos conhecimentos transmitidos pela escola” 

(PARASKEVA; OLIVEIRA, 2008, p 10). Para os autores, a ênfase da teorização não 

está na óbvia realidade hardware-software da tecnologia educativa, mas sobretudo 

na crítica sobre a forma como os dispositivos tecnológicos forçam uma 

tecnologização da aprendizagem. 

A escolha da teoria crítica como referente teórico-metodológico ocorre pelo viés de 

suas abordagens sobre o uso das tecnologias na contemporaneidade. Cupani 

(2004) nos apresenta o pensamento de três correntes filosóficas contemporâneas: o 

enfoque analítico de Mario Bunge, reconhecido como um dos fundadores da 
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disciplina; o enfoque da fenomenologia, representada por Albert Borgmann e o de 

Andrew Feenberg, que analisa a tecnologia a partir da filosofia crítica. 

Apresentando Bunge, Cupani (2004) mostra a origem das teorias tecnológicas, que 

podem ser substantivas: aquelas que fornecem conhecimento sobre os objetos da 

ação; ou operativas: aquelas que versam sobre as ações de que depende o 

funcionamento dos artefatos. Ambas combinam conhecimento ordinário, elementos 

das ciências formais e certos conhecimentos especializados não científicos. Para 

Bunge – defensor da tradição iluminista – quanto mais racionais forem o 

pensamento e a ação humana, melhor poderá ser a sua vida.  

Esta vertente de pensamento determinista considera a tecnologia dentro de uma 

neutralidade e, neste sentido, ligada à fé no progresso, onde terá uma trajetória 

ascendente para realizar e satisfazer as necessidades do homem. Por outro lado, 

também instrumentalista, acreditando que a tecnologia é a força que move a história 

e através dela o homem controla a natureza. 

Outra vertente abordada por Cupani (2004) é a partir do pensamento de Borgmann. 

Segundo este autor, “[...] a tecnologia e os seus problemas nunca serão 

compreendidos enquanto forem considerados como consequência de fatores 

sociais, políticos ou ecológicos” (CUPANI, 2004, p. 500). O autor aspira mostrar a 

tecnologia com valores dados pelo sistema, onde dispositivos são essencialmente 

um meio, sendo necessário distinguir dispositivo e a sua função: a última é 

conhecida do usuário e a primeira é geralmente incompreendida. Neste sentido, a 

atitude tecnológica, em que o universo humano perde cada vez mais coisas e 

práticas, passa a ser constituído apenas por dispositivos que se produzem, que se 

usam ou se consomem, onde também os objetos sociais e culturais são levados em 

consideração tão somente como meios para fins circunstanciais.  

O que prevalece é um certo pessimismo sem saída, pois, para Borgmann, o 

paradigma tecnológico tem um glamour que explica em parte a sua propagação, 

com a promessa de alívio às tarefas penosas, ou de termos uma relação mais rica 

com o mundo. Responde à importância de fornecer as próximas gerações o melhor 

desenvolvimento, ou ainda a afirmação através da aquisição de bens que inspiram 
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respeito. É neste âmbito que Borgmann critica a ideia disseminada de um bem-estar 

individual e propõe nossa responsabilidade social em uma reforma, que consiste em 

elevar os assuntos de interesse humano e coletivo em relação ao uso dos recursos 

tecnológicos como meios para tal. 

O último enfoque abordado por Cupani (2014) é o de Feenberg. Este autor, de 

influências da Escola de Frankfurt, supera a teoria crítica e propõe a ideia de um 

socialismo através duma radical filosofia da tecnologia. Para ele, a tecnologia é um 

fenômeno moderno e constitui a “estrutura material” dessa modernidade. Seu 

argumento está na não neutralidade do instrumento, pois este “[...] encarna valores 

antidemocráticos provenientes da sua vinculação com o capitalismo manifesto numa 

cultura de empresários, que enxerga o mundo em termos de controle, eficiência 

(medida pelo proveito alcançado) e recursos” (CUPANI, 2004, p. 508). 

Buscando conduzir o uso do conhecimento tecnológico no prisma dos antagonismos 

sociais, fica evidente que se quisermos pensar a tecnologia no campo do ensino de 

arte e da educação – e mais especificamente na formação docente pelo ensino da 

fotografia – não nos serve a visão otimista da tecnologia de Burge, tampouco a de 

Borgmann, que subestima o peso dos fatores sociais, “[...] por considerar que ela 

“desculpa as pessoas” por entregar-se à vida tecnológica” (CUPANI, 2004, p. 515). 

Nossa opção recai na crítica radical de Feenberg, que traz como contribuição a 

crítica ao argumento de eficiência como justificativa do caráter e das modalidades da 

tecnologia. 

Dentro desta visão, no campo especifico da fotografia, no contexto atual, é grande a 

quantidade de estudos e de matérias sobre as “novas” tecnologias. Palavras como 

virtual, digital, manipulação, simulação e interatividade tornaram-se cada vez mais 

comuns neste campo de estudo. Isso nos leva a considerar que atravessamos um 

período de mudança estrutural nas formas de criar, produzir, distribuir e consumir 

imagens fotográficas.  

Fotografia e tecnologia 

Em Filosofia da Caixa Preta, escrito em 1983 para conferências feitas na França e 

na Alemanha a pedido da European Photography, Flusser (1985) propõe uma 
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abordagem da mídia fotográfica. São nove textos que definem a linha mestra de seu 

pensamento: a imagem, a imagem técnica, o aparelho, o gesto de fotografar, a 

fotografia, a distribuição da fotografia, a recepção da fotografia, o universo 

fotográfico e, por fim, a necessidade de uma filosofia da fotografia. 

Em cada capítulo ele aponta para conceitos-chaves que vão se somando à medida 

que adiantamos leitura. Palavras como: imagem, aparelho, programa e informação, 

são conceitos que – como ele mesmo escreve – dão origem a novos conceitos. Ou 

seja, imagem implica em magia; aparelho em automação, jogo; programa em acaso, 

necessidade; informação implica em símbolo.  

Ao definir imagem, Flusser (1985) diz que é uma superfície que pretende 

representar algo, que por sua capacidade de abstração nos apresenta a 

possibilidade imaginativa do homem, trazendo a questão da decodificação da 

imagem que aparentemente pode ter seu significado captado por um golpe de vista. 

Mas, alerta, “[...] que esta é uma decifração superficial, já que para entender 

realmente uma imagem é preciso vagar por ela, ou como ele mesmo diz “escanear” 

uma imagem, onde o tempo projetado pelo olhar na imagem é do eterno retorno” 

(FLUSSER, 1985, p. 22). 

Nesse processo abordado pelo autor os olhos acabam voltando e se fixando nos 

aspectos que mais lhe agradam, relações significativas que ele define como “tempo 

de magia”. Por que magia? Porque é um tempo que não é linear e existe uma troca 

entre os elementos. O ponto de fuga deixa de ser somente um aparato técnico de 

composição, metamorfoseando-se em sensações visuais na relação conteúdo e 

forma. “O caráter mágico das imagens é essencial para a compreensão das suas 

mensagens. Imagens são códigos que traduzem eventos em cenas” (FLUSSER, 

1985. p. 23).  

Flusser constrói uma abordagem que envolve cena-representação-cenário-ficção. 

Coloca que as imagens têm o propósito de representar o mundo, “[...] mas ao fazê-lo 

entrepõem-se entre mundo e homem” (FLUSSER, 1985, p. 23). O homem então 

passa a viver em função das imagens e confunde o mundo como um conjunto de 

cenas, de onde nasce a idolatria: pelas imagens, que faz com que o homem se 
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esqueça da função da imagem e a imaginação se torna alucinação, perdendo a 

possibilidade de decifrar imagens. Para ele as imagens técnicas, ou seja, produzidas 

por aparelhos, são produto indireto dos textos – o que lhe confere posição histórica e 

ontológica diferente das imagens tradicionais. 

Em Flusser (1985) vamos encontrar uma relação onde imagens tradicionais estam 

ligadas a uma necessidade de decifração por sua característica mágica, as técnicas 

(fotográficas) aparentemente não precisam ser decifradas: que seu significado se 

imprime de forma automática sobre a superfície como uma impressão digital. Seu 

caráter aparentemente não simbólico e objetivo faz com que o observador as olhe 

“como janelas e não como imagens”. 

Em Flusser (1985), a partir da imagem técnica, portanto fotografia, se tem 

transformações socioculturais.  Ao compreendermos uma imagem técnica seremos 

então capazes de compreender seu significado. É necessária uma nova forma de 

abordar e entender esta imagem que até determinado ponto, está à mercê de um 

aparelho/instrumento (tecnologia), que passa a ser modelo de pensamento. A partir 

do momento que a fotografia passa a ser modelo de pensamento, muda a própria 

estrutura da existência, do mundo e da sociedade. 

Quando os instrumentos viraram máquinas, sua relação com o 
homem se inverteu. Antes da revolução industrial, os instrumentos 
cercavam os homens; depois, as máquinas eram por eles cercadas. 
Antes, o homem era a constante da relação, e o instrumento era a 
variável; depois, a máquina passou a ser relativamente constante. 
Antes os instrumentos funcionavam em função do homem; depois 
grande parte da humanidade passou a funcionar em função das 
máquinas. Será isto válido para os aparelhos? Podemos afirmar que 
os óculos (tomados como proto-aparelhos fotográficos) funcionavam 
em função do homem, e hoje, o fotógrafo, em função do aparelho? 
(FLUSSER, 1985, p. 15). 
 

Acompanhado das reflexões do autor, argumentamos que comprar uma câmara 

fotográfica não é somente comprar plástico, aço ou outro material que corporifique o 

objeto, mas também a possibilidade de realizar fotografias. Há 

aparelhos/dispositivos com preços e recursos diversos, tecnologias de ponta, 

discursos de marketing variados e por vezes oferecidos, aparentemente, de forma 

gratuita. Uma pergunta se faz necessária antes de escolher entre os diversos 

aparelhos: que fotografia quero fazer? 
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Considerações finais 
Ao propor o ensino de fotografia voltado a formação de arte educadores 

(pensamento articulador entre fotografia, arte e educação), buscamos a articulação e 

construção de repertório, linguagem, técnica e expressão poética. Atuam, portanto, 

como aliados no processo de entendimento e leitura de contexto. Ampliam os 

objetivos em identificar os limites e possibilidades das referências escolhidas e suas 

possíveis relações com o currículo e o ensino de Arte, bem como as práticas de 

formação de professores. 

Na formação para o ensino da fotografia, não podemos nos satisfazer com a ideia de 

que o que vale é a possibilidade virtual de criar uma imagem e poder postá-las aos 

milhares nas redes todos os dias. Considerando que é a informação e não o objeto o 

que tem valor, concordamos com Flusser e Feenberg. 

Se levarmos tais intentos para o campo do ensino da fotografia, ou da fotografia no 

campo do ensino, aparece-nos, quase que de imediato, o desafio de buscar 

entender a práxis da fotografia, seus múltiplos usos e possibilidades, repertório e 

linguagem. Pensar, portanto, a tecnologia para além de um objeto de consumo. 

Neste recheio imagético forjado pelo capitalismo, atuamos apenas como 

funcionários do aparelho. Meros apertadores de botões. Precisamos abrir a caixa 

preta. 

Neste sentido encontramos contradições em relação ao uso das tecnologias. Para 

alguns ela está ligada ao progresso ascendente para realizar as necessidades 

humanas. Para outros é a força motriz da história. Em uma perspectiva mais 

econômica, a questão está posta diante do fenômeno da obsolescência programada. 

Como o uso das tecnologias tem sido usado como fetiche para a mobilidade do 

consumo de bens e serviços e da produção capitalista do trabalho, aumenta a 

concentração de renda a partir de alguns, deixando uma parcela apartada de um 

consumo abrangente em sua totalidade.  
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