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Boa leitura e não deixe de
nos contar, pelos nossos
canais de contato, o que
achou! Os links estão no
final deste material.

INTRODUÇÃO
Com a criação da escrita, desenvolvida pelos
sumérios por volta de 4 mil anos a.C, o ser
humano passou a ser capaz de se comunicar
sem necessariamente ter a mediação de
pessoas, como ocorria com a tradição oral
em que notícias e histórias eram repassadas
por mensageiros ou por mestres. A simples
gravação de placas com argila permitiu que
as mensagens se deslocassem no tempo e
no espaço, chegando a pessoas que viviam
em localidades e épocas diferentes das de
seus autores. Isso modificou a forma como
a nossa memória trabalha: com o apoio da
escrita, o ser humano pode ter acesso a uma
infinidade de novas informações às mãos sem
forçosamente ter de memorizá-las.
De lá para cá, a História tem se repetido.
Sempre que uma nova tecnologia é lançada,
vemo-nos pensando de novas formas,
memorizando fatos e dados de maneiras
distintas e aprendendo também de maneira
totalmente diferente. E, ao pensar de outro
jeito, somos capazes de criar tecnologias
ainda mais inovadoras, repetindo o ciclo. O
que mudou, então, para que a tecnologia na
educação e seus impactos no aprendizado
ganhasse tanto destaque nos últimos anos?
É o que vamos entender neste e-book.
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O quadro negro, o caderno, o
tablet, o kit de robótica. Todas
essas opções são tecnologia, de
acordo com a definição original da
palavra, que diz que a tecnologia
é nada mais que o conjunto de
técnicas ou ferramentas que
permitem o desenvolvimento ou a
propagação de um conhecimento
específico. No entanto, a
popularização das ferramentas
digitais, que se tornam cada dia
mais baratas e acessíveis com
o crescimento exponencial da
tecnologia nas últimas décadas,
tem provocado impacto sem
precedentes na educação.
Se nos anos 1980, o conhecimento
disponível aos estudantes estava
restrito a suas anotações em
sala de aula, a enciclopédias,
livros e revistas nas estantes das
bibliotecas, hoje ele é tão vasto
e, ao mesmo tempo, tão próximo,
que pode ser acessado a poucos
cliques.
Artigos, documentos, registros
históricos, depoimentos, fotos e
vídeos, entrevistas, produções
culturais, pesquisas, evidências…
não seria exagero dizer que as
fontes de consulta são incontáveis.
Com a formação de redes,
característica mais marcante da
comunicação pela internet, a
propagação dessas informações
alcança patamares que antes
eram inimagináveis, ganhando
velocidade e capilaridade cada
dia maiores.
E não é só isso. O maior acesso
às tecnologias digitais abre as
portas para que os jovens não só
consultem informações nos mais
diversos formatos e suportes,
mas produzam e divulguem, eles
próprios, conhecimento.
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Só no Brasil, 126,9
milhões de pessoas
usaram a internet com
regularidade, o que
representa 70% da
população do país.
Além disso, metade da
população rural e das
classes D e E já têm
acesso à rede, de acordo
a última edição da
pesquisa TIC Domicílios.

PRIN
CIPAIS
TECNOLOGIAS PARA
A EDUCAÇÃO PRESENCIAIS
E DIGITAIS
DENTRE AS
TECNOLOGIAS
JÁ CONSIDERADAS
GRANDES
ALIADAS DA
INOVAÇÃO
NA EDUCAÇÃO,
ALGUMAS
SE DESTACAM.
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GAMES
Se os jovens passam tanto
tempo se divertindo com os jogos
(média de 10.000 horas até os 21
anos em alguns países, segundo
pesquisa da Universidade
Carnegie Mellon), por que não
tornar essa tecnologia uma aliada
da ludicidade e da qualidade da
educação? Para Jane McGonigal,
pesquisadora e designer de jogos
e autora do livro A Realidade em
Jogo, a resposta para problemas
do mundo, como fome, pobreza,
mudanças climáticas, obesidade,
conflitos globais, poderia estar
nos jogos. Segundo ela, se o
total de horas gastas com games
7

aumentasse de 3 bilhões de
horas por semana (total em 2010)
para 21 bilhões de horas por
semana, durante uma década,
muitos desses desafios mundiais
seriam resolvidos. É por isso
que a gamificação é uma das
tendências quando o assunto é o
uso de tecnologias na educação.
Os jogos estimulam o foco
profundo, a concentração intensa,
a confiança de que é possível
alcançar resultados, o espírito de
equipe, a empatia, a aceitação da
falha, a visão estratégica, dentre
outras.
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PRO
GRA
MAÇÃO
DIGITAL
Em um mundo em que a
tecnologia está cada vez mais
presente nas pequenas rotinas do
dia a dia, saber criar soluções que
envolvam tecnologia é uma das
competências que se tem tornado
mais essencial. O ensino de
programação, que há alguns anos
era visto como algo reservado
apenas aos ‘nerds’, hoje faz parte
do currículo de escolas públicas
e privadas, valendo-se, muitas
vezes, de ferramentas gratuitas
ou descomplicadas como o
Scratch para deixar o aprendizado
ainda mais leve e divertido. “A
tecnologia permeia tudo o que
fazemos, diferentemente de 15
anos atrás, quando nem todo
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mundo tinha um computador
ou um laptop. Estamos, o tempo
inteiro, indo de uma tela a outra.
Ela está presente na vida da gente
e é cada vez mais acessível. Por
isso, usar a tecnologia a nosso
favor e aprender a entender a
sua linguagem, criar ferramentas
ou usar aquelas que o mundo
digital propõe para solucionar
problemas faz uma diferença
muito grande. Quem tem esse
conhecimento terá uma vida
diferente, não só em relação ao
mercado de trabalho, mas em
todos os aspectos”, diz Fernando
Americano, sócio da Le Wagon
no Brasil.

LA
BORA
TÓRIO
MAKERS
Com uma série de máquinas e
equipamentos que, antigamente,
pareciam coisas de ‘gente
grande’, os laboratórios makers,
ou FabLabs e Makerspaces,
ganham cada vez mais espaço
nas escolas e em instituições de
ensino superior. Isso porque eles
são uma ferramenta e tanto de
educação. Com a possibilidade
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de tirar ideias do papel e testar
soluções utilizando impressoras
3D, máquinas de corte a laser,
dentre outras tecnologias, esses
espaços levam um pouco da
cultura do faça-você-mesmo
para a educação e incentivam
a inovação e a mentalidade
empreendedora e colaborativa
nos estudantes.

ROBÓTICA

Um pouco de programação,
um pouco de mão na massa.
A robótica é uma junção dos
dois tópicos anteriores, uma
vez que é compreendida como
a habilidade de criar objetos
como robôs, envolvendo áreas
como Engenharia Mecânica,
Engenharia Elétrica, Inteligência
Artificial, Física, Matemática,
Ciências e Língua Portuguesa.
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As possibilidades são diversas.
Um dos maiores benefícios dessa
tecnologia é o desenvolvimento
do pensamento computacional,
competência essencial no século
XXI, além de permitir que os
alunos exercitem a mentalidade
voltada para a resolução de
problemas de forma criativa e
inovadora.

TECNOLOGIAS
X
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Entre especialistas, embora a maior entrada da tecnologia nas
salas de aula seja algo a ser celebrado, um debate mais importante
chama a atenção nos seminários e congressos de educação: gadgets
e ferramentas são apenas os meios, e a inovação surge, mesmo,
quando há uma mentalidade inovadora.
“Não faz sentido comprar uma cortadora a laser, uma impressora
3D e componentes eletrônicos, se a escola não sabe qual será o uso
daquele laboratório. É legal ter o espaço, mas o mais importante
é ter uma conversa com professores, pais, mães, alunos para
entender o interesse deles em fazer, em participar de experiências
makers” comenta Edgar Andrade nesta entrevista, em que fala
especificamente como o Movimento Maker e suas influências na
educação. A também educadora dra. Vânia Biavatti compartilha
da mesma opinião. “O que ainda tememos não são as tecnologias
digitais em si, tanto em termos de políticas educacionais como
pessoalmente, em nossas práticas, mas aquilo que elas implicam o
processo de ensino e aprendizagem”, problematiza.
Por isso, enquanto as tecnologias evoluem e novas e novas versões
de aplicativos, programas e softwares surgem em um piscar de
olhos, a competência que mais pode ter destaque na educação e
no mercado de trabalho é saber aprender a aprender ou, como
afirma Alvin Toffler, aprender, desaprender e reaprender.

Os analfabetos do século XXI
não são aqueles que não sabem
ler ou escrever, mas aqueles que
não sabem aprender, desaprender
e reaprender - Alvin Toffler.
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SOBRE
O CER
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Empreendedorismo não é só abrir uma empresa. Desenvolver
uma postura empreendedora permite que as pessoas construam e
executem seus projetos e se tornem protagonistas da própria vida.
Nesse sentido, a disseminação de uma cultura empreendedora é
fundamental para o desenvolvimento de competências-chaves para
o futuro, como resolução de problemas, negociação, trabalho em
equipe, julgamento e tomada de decisões, criatividade e pensamento
crítico.
Por isso, o Sebrae criou o Centro Sebrae de Referência em Educação
Empreendedora (CER), que tem como objetivo produzir e compartilhar
conhecimento, elaborar estudos e fomentar o desenvolvimento de
pesquisas e ferramentas para difundir a Educação Empreendedora.
Temos como um dos nossos objetivos ser uma ponte entre o
universo acadêmico e o mercado.
Trata-se de um ambiente em que a produção de conhecimento será
fomentada por parcerias estratégicas com universidades, empresas,
além de centros de pesquisas e profissionais renomados nacional
e internacionalmente.
Queremos inspirar acadêmicos e empreendedores por meio de
um conteúdo de alta qualidade, capaz de impactar positivamente
o ensino empreendedor e a cultura empreendedora no Brasil.
É aqui que você vai encontrar todo o conteúdo necessário para
inovar na sala de aula, inspirar pessoas e difundir a Educação
Empreendedora.

O que achou? Entre em contato conosco.
Queremos conhecer a sua opinião e as suas ideias!

Quer saber mais? Confira outros de nossos
conteúdos:
• Entenda o que é a educação STEM e como
colocá-la em prática (e-book)
• Tecnologia com leveza e significado –
entrevista com Luiza Voll
• 5 tendências da tecnologia na educação
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