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A TECNOLOGIA E O DESENVOLVIMENTO EcON~MICO
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CONSIDERAÇÕES
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Alcançar o desenvolvimento econômico
econômico constitui,
constitui,no
nomundo
mundoem
emque
quevivemos,
vivemos,
o objetivo maior de todos
todos os
os povos.
povos. AA divisão
divisão de
depaíses
paísesdesenvolvidos,
desenvolvidos,subdesenvolvisubdesenvolvidos e em desenvolvimento,
desenvolvimento, representa
representa aa realidade
realidade que
que nos
noscerca
cercaeecompõe
compoeoomodus
modus
relações internacionais.
internacionais.
vivendi das relaçóes
conhecimentos científicos
científicos ee dos
dosvalores,
valores,que
quepassaram
passaramaadefinir
definiroo
A busca dos conhecimentos
que seja o homem ee sua
sua realidade
realidade terrena
terrena ee sobrenatural,
sobrenatural,vem
vemcriando
cnandoem
emtodos
todosnós
nós
uma noção mais estreita
estreita do
do tempo,
tempu, pelo
peio volume
volume de
de ações
açõesque
quedevemos
devemosestar
estarpreparapreparados a realizar (uma
(uma conduta),
conduta), ou
ou seja,
seja, de
de comprometer-se
comprometer se com
com aacomunidade
comunidadeonde
onde
vive, de maneira a elevá-la, cultural,
cultural, econômica
econômicaeesocialmente.
socialmente.
A identificação destes compromissos,
compromissos, sedimentados
sedimentados pela
pelaconvivência
convivênciahumana
humana
e da percepção do universo
universo ou
ou do
do mundo
mundo que
que oocerca.
cerca,fez
fezoohomem
homemestabelecer,
estabelecer,para
parasisi
e para os outros, posicionamentos
posicionamentos ou
ou decisões,
decisões, que
que numa
numaligeira
ligeirasintese,
síntese,correspondecorresponderiam, a pensar na unidade
unidade social
social básica,
básica, aà famflia
família em
emtodos
todosososseus
seusaspectos
aspectosdedenúcleo
núcleo
expressão social,
social, ee pensar
pensar na
na vida,
vida, ou
ou melhor,
melhor,nanarealidade
realidadeeconômica,
econômica,
ou gênese da expressão
às suas
suas necessidades
necessidadesmateriais
materiaiseepensando
pensandoem
emtermos
termosdedehumanihumaniisto é. o atendimento às
dade.
dade, cujos princípios ee fins
fins alcançam
alcançam oointeresse
interesseeeos
osobjetivos
objetivosdo
dogênero
generohumano.
humano.

Bm anos recentes, tem
tem sido
sido aceita.
aceita, cada
cada vez
vez mais,
mais, aa existência
existênciadedefatores
fatores
Em
tecnológico.
humanos no desenvolvimento tecnológico.
humanos, face
face as
às culturas
culturas tradicionais
tradicionaisee ooimpacto
impactodadatecnolotecnoloOs problemas humanos.
gia, segundo FOSTER6.
gia
FOSTER6, podem
podem ser
ser considerados,
considerados sob
sobos
osaspectos,
aspectos,que
queele
eleenumera:
enumera:"a"a
necessidade de familiarizar
familiarizar oo técnico
técnico com
com aa língua
língua ee aa cultura
cultura do
dopais
paíspara
paraonde
ondevai,
vai,
para que ele conheça as
as formas
formas corretas
corretas de
de intercâmbio
intercâmbiosocial".
social".Cita
Citaooautor
autorainda
aindao o
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aspecto ético
ético —- dizendo;
dizendo: "Ate
"Até que
quepomo
pontovai
vaio odireito,
direito,sesealgum
algumdireito
direitoexiste
existe
aspecto
de de
bom para
paraoutrem?
outrem? AAeducação
educaçãoe ea acompetência
competênciatecnológica
tecnológica,
conferem
decidir
que éé bom
decidir oo que
conferem
ao técnico
técnico sabedoria
sabedoriapara
para decidir,
decidir,ooque
queoutrem
outremdevem
devemter?
ter?OOEstado,
Estado,
por
intermédio
por
intermédio
de seus
seus serviços
serviçostécnicos
tecnicosprofissionalmente
profissionalmenteorientados,
orientados,tem
temo odireito
direitoouou
a obrigação
a obrigação
de de
tomar decisões
decisõesbásicas
básicasque
quemodifiquem
modifiquemprofundamente
profundamenteasasvidas
vidasdedeseus
seus
cidadãos? ".
cidadãos?
Este
mundo do
do desenvolvimento
desenvolvimentoeconômico,
econômico,ououa aconsciência
consciênciadedeprogresprogresEste éé oo mundo
so, nascida
interagindo,
da própria
própria vida
vida humana
humana ou
ousua
suacondição,
condição,dedeanimal
animalsocial,
social,
interagindo,
so,
nascida da
influenciando
sendo influenciado
influenciadoeedadaprópria
próprianecessidade
necessidadededeatender
atendera sua
a sua
realidade
influenciando ee sendo
realidade
fisiológica
espiritual.
fisiológica ee espiritual.
A
concepção do
do Estado
Estadocomo
comoorganização,
organização,capaz
capazdedeatender
atendere ecompreender
compreender
A concepção
oo
bem comum,
comum, as
as relações
relaçóes do
doEstado
Estadocom
comooindivíduo,
indivíduo.e eaté
atéonde
ondedeve
deveexistir
existir
a ação
a ação
de de
um ee oo respeito
respeito do
do outro,
outro,criou
criouaateoria
teoriado
doEstado
EstadoModerno,
Moderno,que
queenfrentando
enfrentando
enormes
enormes
perplexidades, adjetiva
a a
perplexidades,
adjetiva uma
uma democracia
democraciasocial
socialououneocapitalista,
neocapitalista,onde
ondeé permissível
é permissível
iniciativa
privada. Em
Em nome
nome do
do bem
bem comum,
comum,o oEstado
Estadopode
podeintervir
intervirnonodomínio
domínio
iniciativa privada.
privado ee executar
executar uma
uma ação
ação reguladora
reguladorae ededeequilíbrio,
equilíbrio,nonorespeito
respeitoaosaosinteresses
interesses
individuais, aos
entre
individuais,
aos interesses
interessesdos
dosgrupos
gruposorganizacionais,
organizacionais,dedemaneira
maneirae relacioná-los
e relacioná-los
entre
si ee tomá-los
torná-los coincidentes
coincidentescom
comososobjetivos
objetivose ediretrizes
diretrizesgovernamentais.
governamentais.
Dizem os
instituí"Éaaentidade
entidadededenatureza
naturezapolítica,
política,
instituíDizem
os autores,
autores, sobre
sobreooEstado
Estado"É
da em uma
recursos
ordena,
uma Nação,
Nação, sobre
sobreaa qual
qualexerce
exercecontrole
controlejurisdicional
jurisdicional,e cujos
e cujos
recursos
ordena,
para promover
promover aa conquista
conquistaeeaamanutenção
manutençãodos
dosobjetivos
objetivosnacionais".
nacionais".

inteligênciado
doque
quedissemos,
dissemos,o ocaráter
caráterdedenatureza
natureza
Acrescente-se
Acrescente-se portanto
portanto ààinteligência
política, quer
quer dizer
dizerque
queordena,
ordena,que
quedecide,
decide,que
queorienta
orientananabusca
buscaouounanaconsecução
consecução
dosdos
objetivos nacionais.
objetivos
nacionais.
O estudo
O
estudo da
da doutrina
doutrina moderna,
moderna,sobre
sobreooPoder
PoderNacional,
Nacional,temos
temosque
queentender
entender
como expressão
Psicoscomo
expressão integrada
integrada dos
dos poderes
poderescomponentes
componentes(Políticos,
(Políticos,Econômicos,
Econômicos,
Psicossociais ee Militares)
ação
respectisociais
Militares)que
que interagem
interagemeesão
sãopredominantes
predominantesnonocampo
campodedesuasua
ação
respectiva. EE acrescente-se
de de
capacidade
va.
acrescente-se ao
ao entendimento,
entendimento,aarelação
relaçãodedetempo,
tempo,isto
istoé, é,dadacapacidade
dispor efetivamente
OBJETIdispor
efetivamentede
demeios
meiosque
queaaNação
Naçãopossue,
possue,para
paraalcançar
alcançarououmanter
manterosos
OBJETIVOS NACIONAIS
NACIONAIS (internamente
(internamenteeeexternamente).
externamente).
A
concepçgo do
do PODER
PODER NACIONAL,
NACIONAL,integrado,
integrado,como
comoforça
forçaviva
vivadadaNação,
Nação,
A concepção
dirigida
como
dirigida na
na consecução
consecuçãoaos
dosOBJETIVOS
OBJETIVOSNACIONAIS
NACIONAISe edadarealidade
realidadedodoEstado,
Estado,
como
forma
nono
forma de
de organização,
organização,que
que estabelece
estabeleceasasformas
formasdodoPoder
PoderEconômico,
Econômico.para
paraque,
que,
âmbito
modo
âmbito nacional,
nacional, possa
possa oo mesmo
mesmocumprir
cumprirsua
suadestinação
destinaçãodedeproporcionar,
proporcionar.dede
modo
crescente: -- oo bem
dedebens
e e
bem estar
estar da
dapopulação
populaçãopelo
peloaumento
aumentodas
dasdisponibilidades
disponibilidades
bens
crescente:
serviços; - aa igualdade
e justa
de de
serviços;
igualdadede
deoportunidade
oportunidadepela
pelaoferta
ofertadedeempregos
empregos
e justadistribuição
distribuição
renda; -- aa preservação
correção
de de
renda;
preservação de
de legítimos
legítimosinteresses
interessesnacionais,
nacionais,como
comosejam:
sejam:
correção
desequilíbrios regionais
desequilíbrios
regionaiseeaaocupação
ocupaçãodo
dopróprio
próprioPoder
PoderEconômico.
Econômico.

Encontramos,
desta forma,
forma, aaprimeira
primeiraafirmativa
afirmativabásica,
básica,dedeque
queo odesenvolvidesenvolviEncontramos, desta

Cad.
Ôrnega Univ.
Unis.Fed.
Fed. Rural
RuralPF
PE.,
Recife.3(1
.?/I/2)
12): 233-239,
:233-239,
jm.
/dez.1979
1 979
Cad. ômeza
, Petife.
jnn.
/dez.

235

mento economico
econ6mico objetiva o bem-estar da população, fazendo
fazendo desaparecer
desaparecer aa escassez.
escassez,
além da
da igualdade
igualdade de
de oportunidade
oportunidade ee preservação
preservação
através da oferta de bens e serviços, al6m
de legítimos
legitimas interesses nacionais. Compreende-se
Compreende-se que
que oo Poder
Poder Tecnológico
Tecnológico éé um
um fundafundamento específico
Econômico, ou melhor
melhor um
um de
de seus
seus poderes
poderes componentes.
componentes.
especifico do Poder Econ6mic0,
Entendendo o conceito amplo da tecnologia, como
como um
um conjunto
conjunto de
de ciências
ciências ee
interferir no
no processo
processo universal
universal de
de vida,
vida, voltamos
voltamos às
às
técnicas, que permite ao homem interferir
primeiras palavras do inicio,
início, quando
quanuo dissemos:
dissemos: — aa buscar
buscar de
de conhecimentos
conhecimentos científiciemífiprimeiras
cos e dos valores que passam a definir oo que
que seja
seja oo homem.
homem, ee sua
sua realidade
realidade terrena
terrena ee .
sobrenatural.
sobrenatural. E a percepção do universo ou
ou do
do mundo
mundo que
que oo cerca,
cerca, fez
fez oo homem
homem
estabelecer para si
sí e para os outyos,
outros, posicionamentos
posicionamentos ou
ou decisões,
decisões, que
que numa
numa ligeira
ligeira
conclusão, abrangeriam o campo integrado das ciências
ciências ee técnicas,
técnicas, que
que tornam
tornam permispermissível
interferir no processo universal de
de vida.
vida.
sível ao homem interferir
A analise
tecnologia, quando
quando observamos,
observamos que
que
análise do tópico, alcança o campo da tecnologia,
sendo o Estado, uma representação organizacional do
do Poder
Poder Nacional,
Nacional, na
na consecução
consecução
dos Objetivos
Objetivos Nacionais
Nacionais Permanentes,
Permanentes, de
de maneira
maneira aa enenObjetivos Nacionais Atuais e Objetivos
frentar os antagonismos a sua estrutura comportamental,
comportamental, isto
isto é,é, na
na busca
busca do
do bem
bem
comum, terá que usar as expressões do
do PODER NACIONAL.
NACIONAL, de
de maneira
maneira harmônica.
harmônica,
comum,
poderemos compreender que o conhecimento científico,
científico, aa sua
sua universalidade,
universalidade, aa sua
sua
aplicação, o domínio sobre os recursos natúrais,
naturais, oo poder
poder de
de criatividade
criatividade do
do individuo.
indivíduo,
determinarão a tecnologia
tecnologja adequada ao desenvolvimento econômico.
econômico.

Encontramos em estudos relacionados sobre
sobre oo assunto
assunto oo conceito
conceito de
de desendesen
volvimento econômico que é usualmente
usualmente entendido como
como sendo,
sendo, na
na sua
sua essência.
essencia. aa
frutificação dos esforços de cada comunidade, no
no sentido
sentido de
de ampliar
ampliar continuamente
continuamente as
as
oportunidades individuais de utilização eficiente
eficiente de
de seu
seu potencial
potencial produtivo
produtivo para
para garangarantir. individual e coletivamente,
coletivamente, a oportunidade
oportunidade de
de melhor
melhor aproveitam
aproveitam ante
nto da
da vida.
vida.
tanto no campo material quanto no espiritual.

E diz - que o fim último do
do desenvolvimento
desenvolvimento econômico
econômico ée garantir
garantir um
um
contínuo e pleno acesso do indivíduo a todos
todos os
os bens
bens ee serviços
serviços que
que contribuem
contribuem para
para oo
bem-estar.
bem estar, entendendo-se por acesso.
acesso, não apenas
apenas aa posse
posse ou
ou direito
direito de
de uso
uso dos
dos bens
bens ee
serviços, mas também a disponibilidade de tempo
tempo necessário
necessário aà utilização
utilização dos
dos mesmos.
mesmos.
serviços.
Verifica-se que as palavras — frutificação de
de esforços
esforços de
de cada
cada comunidade,
comunidade, se
se
ajusta ao que dissemos anteriormente, compromisso
compromisso do
do indivíduo
indivíduo com
com aa comunidade.
comunidade,
de elevá-la cultural.
cultural, econômica e socialmente. EE melhor
melhor aproveitamento
aproveitamento da
da vida
vida se
se
ajusta com o conceito explicitado anteriormente
anteriormente de
de que
que oo individuo
indivíduo passou
passou aa pensar
pensar na
na
vida, como realidade econômica. AA aplicação
aplicação destes
destes aspectos
aspectos nos
nos leva
leva aa considerar
considerar aa
tecnologia ou o Poder Tecnológico.
Tecnológico, como fundamento
fundamento do
do Poder
P^der Econòmico
Econômico ee participarticipante positivo do desenvolvimento econõmico
econômico
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A EDUC
EDUCAÇÁO
AÇÃO E O DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO TEcNOL~GICO
TECNOLÓGICO
O processo educacional, fundamenta-se na própria realidade humana, pois a
social, por idéias, pelo processo de gestos e atos e pelos sentimentos, cria
cria
interação social,
para o individuo
indivíduo situações sociais -- conflito, competição, assimilação, acomodação
acomodação e
cooperação. Portanto, a necessidade de antecipar para o individuo
indivíduo da realidade das
das
coisas
coisas ou o mundo que o cerca e do próprio comportamento humano, faz com que oo
individuo
indivíduo necessite preparar-se,
preparar-se, para se integrar ao meio onde vive, e da necessidade de
de
realizar-se
realizar-se segundo
segundo a sua própria natureza. Aliando, os aspectos do desenvolvimento
desenvolvimento
Psicossocial.
econômico, e compreendendo a Educação, como um dos fatores do Poder Psicossocial,
chegamos aos seguintes
chegamos
seguintes pontos de vista, a serem enumerados:

a) se o DE éC o continuo
contínuo aperfeiçoamento e fortalecimento do Poder Econômico, objetivando o bem
hem estar da população, e admitindo o que foi afirmado anteriormente de que a tecnologia é o conjunto integrado de ciências e
técnicas que permite ao homem interferir no processo universal de vida,
técnicas
comprovamos
comprovamos da importância da educação para que o individuo
indivíduo apreenda a
tecnologia para poder participar do desenvolvimento
desenvolvimento econômico;
b) se a educação visa a preparar o individuo,
indivíduo, para ele realizar-se segundo a sua
própria natureza. A universalidade dos conhecimentos e a sua aplicação ee a
identificação de técnicas e a sistematização
sistematização destas, nos conduz à tecnologia.
Acreditando que o maior ou menor desenvolvimento econômico, é fruto
do processo educacional
educacional empregado
empregado num país, dai os grandes investimentos
na área de educação, acreditando que o poder de criatividade
criatividade do homem, a
pesquisa cientifica
científica e aplicada, constituem a molamestra
mola mestra do processo econômico social e cultural.
Governo2 (síntese), diz textexO documento —
- Metas e Bases para a Ação do Governo2
tualmente: - "Aproveitar
"Aproveitar ao máximo os recursos humanos, que constituem oo fator
básico de desenvolvimento
desenvolvimento e mais preparação do homem brasileiro, para o desenvolvidesenvolvigrande imimmento na sociedade
sociedade contemporânea e democrática, mediante, sobretudo, grande
pulso a universalização do ensino fundamental e a intensiva alfabetização de adultos na
na
15 a 35 anos; a qualificação de recursos humanos de alto nível; ee aa
faixa de idade de 15
educação
possível, para os adultos em geral. Procurar-se-á dotar
dotar oo
educaçáo permanente, quanto possivel,
currículos, para
Pais de sistema educacional
educacional moderno, com a adaptação constante de curriculos,
atender aos novos interesses
interesses da população jovem
jovem e às necessidades de progresso cienticientítecnológico.
fico e tecnológico.
grandes prioridades, citadas.
citadas, cabe assinalar a que diz:
diz; Aceleração do
do
E entre as grandes
desenvolvimento científico e tecnológico".
desenvolvimento
tecnológico".
Compreendendo a educação como o meio
mem integrativo do homem ao processo
do desenvolvimento
desenvolvimento econômico, o que só poderá ocorrer com a identificação de uma
uma
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Tecnologia adequada, ou melhor, com a busca do desenvolvimento
desenvolvimento científico ee tecnolótecnolótecnologia
gico, comprovamos
indivíduo em todas as
comprovamos que o processo da educação, alcançando o indivfduo
idades, prepara o processo tecnológico e contribui decisivamente para o desenvolvidesenvolviidades,
mento econômico.
PROGRESSO TECNOLÓGICO
DESFNVOL\ IMENTO EcONÓMICO
ECONÔMICO
TECNOL~GICOE DESENVOLVIMENTO
PROGRESSO

O Poder Tecnológico, como um dos poderes componentes do Poder Econômico está inteiramente relacionado com os indicadores: potencial de recursos humanos.
humanos,
produtividade
renda nacioprodutividade da força de trabalho (regional ou setorial), distribuição da renda
naturais,
nal, crescimento
crescimento da oferta e demanda de empregos, potencial de recursos naturais.
potencial de recursos geo-econômicos.
geo-económicos.
Se entendermos o assunto, na observação
observação que as empresas representam uma
uma
cooperação dos agentes da produção, sendo o homem o agente principal, segundo
cooperação
segundo
aplicação
Ralph Fay entendemos o alcance da revolução industrial, e a conseqüente aplicação
constante do processo tecnológico.

As empresas
empresas necessitam de investimento de capital, o que só poderá ser conseconseguido, quando estas conseguem elevada produtividade, e o auxíiio
auxílio de novas
novas patentes
patentes
ou invenções
conforto do
invençães (criando novas necessidades humanas), contribuindo para o conforto
indivíduo ou sua satisfação
satisfação pessoal. Estas técnicas e tecnologias, são conseqüentemente
incorporadas à sociedade humana. Não devemos entender parte de uma unidade perfeiincorporadas
integiada de todo o universo.
ta ou seja a verdade integrada
Segundo
Segundo Marshal Mac Luhan, especialista em Relações Humanas na Universidade da Califórnia, afirma que "o
"o avanço tecnológico muda o homem mais depressa
depressa do
que as máquinas e os objetos".
objetos". No entanto, Frank Cursin, ministro de Tecnologia,
Tecnologia
expressou, ao tomar posse neste Ministério: "Não
"Não pode haver
haver motivo para
assim se expressou,
temermos a automação e pois o progresso tecnológico devem ser destinados, se formos
inteligentes, a suprimir o suor da vida humana e trazer melhor padrão de vida
vida ee
inteligentes,
segurança".
Bases para Ação do
do
Se compulsarmos,
compulsarmos, o documento síntese sobre Metas e Bases
2
Governo
Tecnologia em áreas
áreas de
Governo2,, encontramos
encontramos: "Implantar-se-á sistema de Centro de Tecnológia
infra-estrutura e indústrias básicas, como sejam:
sejam; Energia Elétrica,
Flétrica, Tecnologia Nuclear,
Siderúrgii, Pesquisa Mineral, Pesquisa Espacial e se reforPetróleo, Telecomunicações,
Telecomunicações, Siderúrgia,
mulará a carreira de pesquisador,
pesquisador, para assegurar-lhe
assegurar-lhe condição de trabalho
trabalho satisfatório".
satisfatório".
mulará

Segundo
Segundo BELL
BELL e KAHN7,
KAHN7, asociedade
a sociedade pós-industrial,
pós-industrial, dos próximos trinta
trinta (30)
(30)
anos terá entre outras características, o seguinte: "o
"o principal fator
fatoi de progresso residiresidirá nos sistemas
tecnológica colocada a seu serviço".
serviço".
sistemas de educação e sua inovação tecnol6gica
Dizem os autores.
autores, que o grau de desenvolvimento
dejenvolvimento econômico de um paípaís, é
proporcional ao grau de inovação
movaçao tecnológica aplicada, como exemplo citam oo JAPAO
JAPÃO
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que, sem possuir matkrias-primas,
que,
maiérias-pnmas, consegue
consegue colocar
colocar no
nomercado
mercadointernacional,
internacional,inúmeinúmeros produtos, graças ao alto grau
ros
grau de
de sua
sua tecnologia,
tecnologia,eeda
daprodutividade
produtividadededesuas
suasempreempresas.
sas.
Se procurarmos dimensionar oo grande
Se
grande progresso
progresso tecnológico
tecnológico ee oonível
níveldede
desenvolvimento econômico que
desenvolvimento
que passa
passa aa humanidade,
humanidade,passamos
passamosaaentender
entenderooque
qupdiz
dizo o
Dr. Caryl
Caryl P. Hasking, Presidente
Dr.
Presidente do
do Instituto
Instituto Carnegie,
Carnegie, de
de Washington
Washington-—"Quando
"Quando
vierem as revoluções científicas
científicas elas
elas ocorrerão
ocorrerãocomo
comoparte
parteintegrante
integranteeeequilibrada
equilibradadas
das
revoluçóes sociais".
revoluções
sociais".
A análise
análise dos indicadores que
A
que são
são influenciados
influenciados pela
pelatecnologia,
tecnologia,como
comosejam:
sejam:
-- potencial de recuros humanos,
humanos, potencial
potencial de
de recursos
recursosnaturais,
naturais,potencial
potencialgeo-econôgeo-econômico, produtividade da força
mico,
força de
de trabalho
trabalho (regional
(regional ee setorial),
setorial),distribuição
distribuiçãodadarenda
renda
nacional, crescimento da produção,
nacional,
produção, crescimento
crescimento de
deoferta
ofertaeedemanda
demandadedeemprego,
emprego,nos
nos
permite concluir que o progresso
progresso tecnológico
tecnológico éé fundamental.
fundamental,para
paraoodesenvolvimento
desenvolvimento
econômico.
econômico.
CONCLUSÕES

a) o conceito sobre desenvolvimento econômico,
a)
econômico,que
quediz
dizser
seraafrutificação
frutificaçãodede
esforços de cada comunidade,
esforços
comunidade no
no sentido
sentido de
de mpliar
arripliar continuamente
continuamenteasas
oportunidades individuais, utilização
utilização eficiente
eficiente de
de seu
seupotencial
potencialprodutivo
produtivo
para garantir individual ee coletivamente
coletivamente aa oportunidade
oportunidadede
demelhor
melhoraproveiaproveitamento da vida tanto
tanto no
no campo
campo material
material quanto
quantoespiritual,
espiritual,entendendo
entendendooo
processo cumulativo dos conhecimentos,
processo
conhecimentos, aa revolução
revolução da
dacomunicação
comunicaçãososocial, criou uma perplexidade para
cial,
para oo indivíduo
indivíduo -—aaidentidade
identidadededeum
ummundo
mundo
cujos recursos materiais ee humanos,
cujos
humanos, deveriam
deveriam ser
ser melhor
melhoraproveitados,
aproveitados,em
em
benefício de todos. Daí
Daí os
os organismos
organismos internacionais,
internacionais, promovendo
promovendo a a
cooperação internacional ee aa importância
importância significativa
significativada
daeducação
educaçãodirigida
dirigida
para os indivíduos, procurando
procurando atender
atender aa sua
sua própria
própria natureza,
natureza,isto
istoé,é,
situando a sua realidade individual
situando
individual ee social,
social,como
comoseja,
seja,dirigido
dirigidoààsatisfação
satisfação
pessoal e aos objetivos comunitários.
comunitários, para
para elevá-la
elevá-la cultural,
cultural,econômica
econômicae e
socialmente;
b) entendendo o progresso tecnológico
b)
tecnológico como
comooograu
graude
dedesenvolvimento
desenvolvimentoecoeconômico que um pais
país poderá
poderá alcançar,
alcançar, concluímos
concluímos que
queooprogresso
progressotecnolótecnológico é coincidente com oo próprio
gico
próprio desenvolvimento
desenvolvimentoeconômico.
econômico.
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