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editorial

As transformações tecnológicas assumiram fundamental importância na sociedade contemporânea, não só frente as repercus-

sões do processo educativo e produtivo, mas também na geração de algumas tendências que deram origem aos novos forma-

tos organizacionais, novas relações educacionais e de trabalho, acabando por influenciar as qualificações dos estudantes, dos 

profissionais e das relações sociais.  

Temos vivenciado diversas mudanças tecnológicas no mundo todo, e de forma tão rápida que não estamos conseguindo 

acompanhar suas transformações. O passado está no minuto anterior a cada descoberta, com novas possibilidades e recursos 

cada vez mais sofisticados.

Sem dúvida o ser humano está vivendo o hoje com o sentimento de estar sempre devendo o amanhã. Não estamos fugindo 

ou negando a compreender as tecnologias eletrônicas, as biotecnologias e a própria internet. Contudo, nossa capacidade de an-

tecipar é limitada, e sabermos que no futuro teremos muitas surpresas que a nossa própria imaginação não conseguirá atingir. E 

é nesse contexto de realidade que a educação se encontra. Por um lado, sofrendo influências políticas e econômicas como fonte 

determinante em todo o processo de mudança curricular, no ciclo de aprendizagem e no próprio processo de formação de cada 

indivíduo. Assim, a estruturação do complexo processo de ensinar e de aprender tem seus desafios e precisa ser discutidos e 

reinventados constantemente, considerando o modelo de sociedade que temos e o que desejamos para o futuro. 

As transformações tecnológicas no setor de educação e saúde acabaram por repercutir diretamente no cotidiano de trabalho 

dos profissionais envolvidos com o ensino e o cuidado de diferentes clientelas, onde a introdução de novas tecnologias provo-

cou mudanças significativas na assistência prestada ao cliente, à família e para a comunidade. Assim, os profissionais de saúde 

se depararam com novos desafios e novas perspectivas em suas práticas, considerando a complexidade dos setores da sociedade 

em um olhar multidimensional do viver humano e social na construção do conhecimento. 

Hoje não podemos privilegiar a mesma proposta pedagógica e o mesmo professor se desejamos uma instituição de ensino 

que desenvolva a autonomia, a abertura ao mundo, a tolerância por outras culturas, o gosto pelo risco intelectual, o espírito de 

pesquisa, o senso de cooperação, a solidariedade e a ética.

Em paralelo à essas mudanças, a sociedade vem buscando despertar dimensões subjetivas, a exemplo do relacionamento, da 

convivência, do respeito, da espiritualidade, como formas de maior integração do humano consigo mesmo e com as situações 

diversas que são obrigadas a conviver.

Cabe-nos, portanto, refletir sobre essas questões, com a certeza que pensamentos e ideias podem atravessar fronteiras, mas 

nós é que temos e devemos definir as finalidades da instituição de ensino no Brasil. 

Espero que tenham uma excelente leitura, e que possam, ainda, pensar em uma prática reflexiva do processo de educativo. 

Boa leitura!

AriAdne dA SilvA FonSecA

Coordenadora de publicações e eventos do Hospital São Camilo. 
Coordenadora do Laboratório de Simulação do CAPE/COREN-SP. 

Membro do conselho editorial da Revista Saúde Coletiva.  

A educação, a tecnologia e seus desafios

Editorial.indd   165 26/07/10   10:50


