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RESUMO 
Este trabalho possibilitará intervir na realidade da instituição, através da proposição de 

um curso inovador de capacitação de professores, buscando incentivar o 

desenvolvimento de tecnologias sociais e formação do banco de tecnologias sociais do 

Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará- IFPA -Tucuruí. O 

desenvolvimento do trabalho, justifica-se, em razão de que o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia é uma instituição de educação profissional pública que 

visa produzir e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos, de forma democrática, 

a todas as classes sociais, formando cidadãos e profissionais qualificados para atuar na 

sociedade, além de que o papel da escola deve favorecer a prática de projetos de vida, 

tornando-se um espaço de participação, realização, conscientização, em especial no que 

diz respeito ao uso da educação empreendedora no currículo escolar, podendo 

empreender na instituição o desenvolvimento de Tecnologias Sociais e a criação do 

banco de dados de tecnologias sociais para ajudar no desenvolvimento da região. Daí a 

necessidade de ampliar a educação empreendedora, dada a importância da mesma no dia-

a-dia da instituição e para o desenvolvimento da região, de forma integrada ao corpo 

técnico, docente da escola, pois a educação empreendedora abrange diferentes dimensões 

humanas e profissionais. O curso inovador de capacitação de professores pretendido, 

busca incentivar o desenvolvimento de tecnologias sociais e também sugerir a formação 

do banco de tecnologias sociais do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará- IFPA Tucuruí 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Educação profissional. Tecnologia social.  
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[...] a educação de qualidade é aquela mediante a qual a escola 

promove, para todos o domínio do conhecimento e o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas 

indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e 

sociais dos alunos, bem como a inserção no mundo e a 

constituição da cidadania também como poder de participação, 

tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Qualidade é, pois, conceito implícito à educação e 

ao ensino. A educação deve ser entendida como fator de 

realização da cidadania [...] na luta contra a superação das 

desigualdades sociais e exclusão social (LIBÂNEO, 2012, 

p.132-133).  
 

E devemos, 

[...] mergulhar o aluno em um sistema de aprendizagem onde 

haja uma relação coerente entre ele próprio e a sua realidade 

circunstante. [...] uma educação empreendedora deve levar em 

conta o background cognitivo, emocional e social do estudante. 

[...] afim de reduzir as tensões existentes entre o indivíduo e o 

mundo ao redor, de modo que os estudantes aumentem o nível 

de autoconfiança [...] A sala de aula, cada vez mais, tem de se 

transformar em laboratório de conhecimento. (SCHAEFER; 

MINELLO, 2016, p. 62-63) 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho possibilitará intervir na realidade da instituição, através da 

proposição de um curso inovador de capacitação de professores, buscando 

incentivar o desenvolvimento de tecnologias sociais e formação do banco de 

tecnologias sociais do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará- IFPA -Tucuruí. Porque entendo que a educação não restringi- se somente 

aos processos isolados em sala de aula, pois entendo os propósitos da educação 

em um contexto mais amplo, pois a educação deve influenciar e interferir no 

contexto ao qual está inserida, responsabilizando-se ativamente pelo contexto 

social no qual estão inseridos, assim como contribuir para as mudanças 

necessárias que ocasionem o desenvolvimento da região. Há de se esclarecer que a 

educação não é a única e exclusiva responsável pela melhoria das condições 

sociais de uma sociedade, ela tem sua parcela de contribuição. De forma alguma, 

devemos esquecer a responsabilidade do Estado para com a sociedade.  

O desenvolvimento do trabalho, justifica-se, em razão de que o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia é uma instituição de educação 

profissional pública que visa produzir e difundir conhecimentos científicos e 

tecnológicos, de forma democrática, a todas as classes sociais, formando cidadãos 

e profissionais qualificados para atuar na sociedade, além de que o papel da escola 

deve favorecer a prática de projetos de vida, tornando-se um espaço de 

participação, realização, conscientização, em especial no que diz respeito ao uso 

da educação empreendedora no currículo escolar, podendo empreender na 

instituição o desenvolvimento de Tecnologias Sociais e a criação do banco de 

dados de tecnologias sociais para ajudar no desenvolvimento da região. Daí a 

necessidade de ampliar a educação empreendedora, dada a importância da mesma 

no dia-a-dia da instituição e para o desenvolvimento da região, de forma integrada 

ao corpo técnico, docente da escola, pois a educação empreendedora abrange 

diferentes dimensões humanas e profissionais. 

O curso inovador de capacitação de professores pretendido, busca 

incentivar o desenvolvimento de tecnologias sociais e também sugerir a formação 

do banco de tecnologias sociais do Instituo Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará- IFPA Tucuruí. Entendo que o trabalho docente não pode 

restringir- se somente aos procedimentos isolados de uma sala de aula, deixando 
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apenas para a sociedade civil e família a responsabilidade pela educação de 

qualidade, pois:  

 
[...] a educação de qualidade é aquela mediante a qual a escola 

promove, para todos o domínio do conhecimento e o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas 

indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e 

sociais dos alunos, bem como a inserção no mundo e a 

constituição da cidadania também como poder de participação, 

tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Qualidade é, pois, conceito implícito à educação e 

ao ensino. A educação deve ser entendida como fator de 

realização da cidadania [...] na luta contra a superação das 

desigualdades sociais e exclusão social (LIBÂNEO, 2012, 

p.132-133).  

 

Nesta perspectiva os docentes devem responsabilizar-se, também, 

ativamente pela qualidade da educação que estão mediando, pois, a mesma 

interferirá no contexto social em que os alunos estão inseridos, assim como irá 

contribuir ou não para as mudanças necessárias que venham a contribuir para o 

desenvolvimento da região.  

Nesse sentido, este curso busca evidenciar a importância de ser inserido no 

processo de ensino-aprendizagem o desenvolvimento das tecnologias sociais e um 

banco de dados de tecnologias sociais, introduzindo junto aos docentes a reflexão 

quanto à necessidade destas tecnologias para o processo de ensino–aprendizagem 

e para o desenvolvimento da região, ressaltando que não há como negar a relação 

da temática proposta ao compromisso docente com uma educação de qualidade, 

desenvolvimento local, justiça social e equidade de direitos. 
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IFPA – CAMPUS TUCURUÍ 

A Portaria nº. 1.769, de 21.12.94, criou a antiga Unidade de Ensino 

Descentralizada de Tucuruí – UnED, pertencente à então Escola Técnica Federal 

do Pará (ETFPA), hoje Campus Tucuruí do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Pará -IFPA, inaugurada em 10/04/1995, para viabilizar o projeto 

de interiorização, que visava expandir para o interior do Estado do Pará os cursos 

do ensino técnico profissionalizante - IFPA, que até então não existiam em todas 

as regiões do Estado. Inicialmente visou à formação de mão-de-obra especializada 

para atender às necessidades das empresas da região sudeste e sul do estado do 

Pará, como ELETRONORTE (hoje, ELETROBRAS ELETRONORTE), Camargo 

Corrêa Metais (hoje, Dow Cornning) e Companhia Vale do Rio Doce.  

Em 2002, por meio de parceria com a Prefeitura Municipal de Tucuruí, foi 

implantado os Cursos Técnicos Pós-médios em Aquicultura, Planejador de 

Turismo e Manutenção de Microcomputadores; os de Tecnologia em Controle 

Ambiental, Informática e Saúde Pública e ainda o Curso Normal Superior para 

formação de professores.  Esse convênio permitiu o ingresso de 600 alunos na 

Unidade naquele ano.  

Neste contexto, indagamos: Qual a contribuição do IFPA Campus Tucuruí 

para o desenvolvimento concreto da região dos lagos de Tucuruí? 

Este curso se propõe a expor para os docentes a importância do uso das 

tecnologias sociais como uma ferramenta educacional e de desenvolvimento para 

a região, afim de que possam contribuir para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem e desenvolvimento sustentável da região, contextualizada histórico- 

social e entendimento crítico sobre a temática abordada, incentivando a construção 

de tecnologias sociais pelos cursos desta instituição de ensino. Assim, pretende-se: 

 Realizar um curso de formação em iniciativas empreendedoras inovadoras 

para os educadores desta instituição de ensino – TECNOLOGIAS SOCIAIS 

NA EDUCAÇÃO. 

 Incentivar a construção tecnologias sociais, buscando amenizar os 

problemas da região. 

 Incentivar a criação do banco de tecnologias sociais do IFPA Campus 

Tucuruí 
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 Envolver os alunos no desenvolvimento destas tecnologias sociais. 

 Diminuir a reprovação e evasão escolar através do envolvimento dos 

alunos na construção dessas tecnologias sociais. 

 Propor a elaboração da I Feira de tecnologias Sociais do IFPA – Campus 

Tucuruí. 
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EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS SOCIAS E 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O IFPA Campus Tucuruí iniciou suas atividades com os cursos de 

Eletrotécnica e Saneamento, um total de 120 alunos, divididos em 03 (três) turmas 

de 40 alunos cada uma. No final de 2007, ocorreu a implantação do PROEJA, 

Programa de Educação de Jovens e Adultos da Educação Profissional. 

A Lei 11.892, de 29/12/2008, foi sancionada pelo Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e 

afirmando que os Institutos Federais têm, por finalidade, ofertar educação 

profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, qualificando os 

cidadãos para atuação profissional nos diversos setores da economia e 

proporcionar o desenvolvimento socioeconômico local. Esta Lei transformou a 

então UnED em Campus. 

A implantação do Campus Tucuruí do Instituto Federal do Pará iniciou-se 

a partir de um Programa de Interiorização da Educação Profissionalizante na 

década 1990. A justificativa era que Tucuruí possuía um grande empreendimento, 

a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, que demandava a necessidade de mão de obra 

qualificada. Durante o período de construção da Usina, a maior parte da mão de 

obra empregada fora trazida de fora do Estado do Pará. Além disso, justificava-se 

também que o Projeto Grande Carajás em Marabá e Parauapebas também 

necessitava de profissionais com formação técnica qualificada. Não há registros de 

que houve pesquisa de demanda para a implantação dos primeiros cursos desta 

instituição de ensino. O atual IFPA Campus Tucuruí, está localizado na região do 

lago da hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste do Estado do Pará, sendo composta 

pelos municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova 

Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí.  

É de fundamental importância, não reduzirmos o processo educacional às 

demandas do mercado de trabalho e/ou econômico. É importante considerar as 

necessidades locais, a identificação das peculiaridades laborais, as tendências da 

dinâmica produtiva e problemas da região onde a instituição pode estar atuando 

para melhorar a qualidade de vida da população local. Entendo que o contexto 

social, político, cultural e econômico, no qual a instituição de ensino e seus 

sujeitos estão inseridos, afeta a sua vida acadêmica e deve fazer parte dos 
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objetivos de melhorias propostos pela instituição de ensino à comunidade a qual 

está inserida. O contexto deve também, contribuir para orientar todo o 

planejamento e desenvolvimento das ações educacionais, a fim de tratar tais 

contextos com a devida relevância, transformando-os em ações incluídas no 

currículo escolar, ou seja, objetos de planejamento, potencial de aprendizagem e 

envolvimento dos alunos. Neste contexto, empreender as tecnologias sociais no 

ambiente de ensino, será de grande importância para a evolução do processo de 

ensino aprendizagem e desenvolvimento da região, assim como contribuiria para 

diminuir a evasão escolar, pois o aluno se sentirá envolvido na instituição e 

responsável pela sua região.  

A escola/ prática educacional não pode ser reduzida a um espaço 

autárquico, solitário e independente, isolado dos outros contextos: da cultura, do 

trabalho, da política, da economia, etc. Ao contrário, deve abranger um contexto 

mais amplo. A responsabilidade das instituições de ensino é de ser capaz de 

transformar os conhecimentos científicos em conhecimentos/ ações capazes de 

gerar transformações nas ações e realidade das pessoas, pois “[...] por si própria, a 

teoria é inoperante, ou seja, não se realiza (VÁZQUEZ, 2007, p. 117). 

Schaefer; Minello (2016) alertam para o fato de que os sistemas 

educacionais foram criados objetivando formar pessoas para ocuparem postos de 

trabalhos em profissões técnicas específicas ou profissionais liberais. Neste 

contexto, Schaefer; Minello (2016) citando Dolabela e Filion (2013), relatam a 

importância da mudança radical frente aos métodos tradicionais de ensino, que 

tendem a se concentrar na transferência de conhecimento, ao passo que deveria 

buscar uma aprendizagem centrada no pensar de forma independente e proativa. 

Assim, deve-se: 

 

[...] mergulhar o aluno em um sistema de aprendizagem onde 

haja uma relação coerente entre ele próprio e a sua realidade 

circunstante. [...] uma educação empreendedora deve levar em 

conta o background cognitivo, emocional e social do estudante. 

[...] afim de reduzir as tensões existentes entre o indivíduo e o 

mundo ao redor, de modo que os estudantes aumentem o nível 

de autoconfiança [...] A sala de aula, cada vez mais, tem de se 

transformar em laboratório de conhecimento. (SCHAEFER; 

MINELLO, 2016, p. 62-63) 
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Nesta perspectiva o processo de ensino aprendizagem não pode se resumir 

ao espaço escolar, o conhecimento não pode ficar enclausurado dentro dos muros 

das instituições de ensino. O conhecimento deve ultrapassar os muros da escola e 

beneficiar a comunidade local. Neste contexto, Irma Damos, gerente executiva do 

Instituto de tecnologias Sociais – ITS, no CADERNO CONHECIMENTO E 

CIDADANIA, relata que a educação também é responsável pelo desenvolvimento 

das capacidades humanas, pelo aprendizado de conteúdos e habilidades que 

poderão auxiliar os indivíduos a compreenderem melhor a si mesmos, aos seus 

semelhantes e ao seu mundo, e assim a estar capacitados para participar da 

construção de uma sociedade que proporcione a equidade de direitos a todos os 

cidadãos. Entendida desta maneira, a educação acontece a cada momento da vida 

– quando se busca compreender e resolver os problemas enfrentados no dia-a-dia 

e, especificamente, em processos formalizados de ensino e aprendizagem.  

O IFPA – Campus Tucuruí oferta cursos técnicos de nível médio e 

subsequente, e tecnólogo de nível superior. No nível médio integrado e 

subsequente oferta: eletrotécnica, manutenção e suporte à informática, saneamento 

ambiental, meio ambiente e edificações. No nível superior oferta os cursos: 

Biologia, Saneamento Ambiental e Informática. Apesar de estarmos em uma 

instituição de cursos técnicos e tecnólogos, fica evidente que o “caminho que vai 

da realização de um descobrimento ou progresso científico em algum laboratório 

até que a sociedade se beneficie dele é longo, difícil e exige a atuação contínua do 

Estado” (ITS, 2005, p. 3). 

Nesta perspectiva, as tecnologias sociais assumem um papel de suma 

importância a fim de acelerar a chegada dos avanços tecnológicos para a 

comunidade na qual a instituição está inserida, pois: 

 

[...] as tecnologias sociais se caracterizam pela capacidade 

criativa e organizativa de segmentos da população em gerar 

alternativas para suprir as suas necessidades e/ou demandas 

sociais. Não se constituem, ainda, em políticas públicas, mas 

vêm obtendo um reconhecimento crescente no que se refere à 

sua capacidade de promover um novo modelo de produção da 

ciência e da aplicação da tecnologia em prol do 

desenvolvimento social da população. (MARCIEL; 

FERNANDES, 2011, P. 148) 
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A tecnologia social é um produto, método, processo ou técnica, 

desenvolvido para solucionar ou amenizar um problema social e que atenda aos 

princípios da simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade (e multiplicação) e de 

impacto social comprovado. Buscando sempre propostas inovadoras de 

desenvolvimento econômico e/ou social, baseada no desenvolvimento e 

disseminação de soluções para problemas como: demanda por água potável, 

alimentação, educação, energia, saúde e meio ambiente.  

As tecnologias sociais podem ter diferentes origens. Aqui, 

especificamente, pretende-se que as mesmas sejam trabalhadas no meio 

acadêmico, sem descartar a contribuição da comunidade local. Busca-se 

conscientizar os professores sobre a importância das tecnologias sociais, e que 

seus benefícios possam ser estendidos, multiplicando o seu desenvolvimento na 

região e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida da população da 

região.  
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TECNOLOGIA SOCIAL NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: O 

CURSO 

1- ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

O curso inovador proposto deve ser organizado conforme disposto abaixo: 

 O curso terá duração de 04 meses  

 Realizado aos sábados – 4 h. a (10 encontros) 

 Carga horária total do curso: 40 horas 

 Nº de alunos previstos: 40  

 Local do Curso: Auditório do IFPA –Campus Tucuruí 

 Recursos necessários:  

o Apostilas, data show, Papel A4, Cartolina, Caneta piloto, Caneta para quadro 

branco, som e microfone. 

2- CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS: 

Este curso se propõe a apresentar e debater o uso das tecnologias sociais como 

uma ferramenta para o processo de ensino aprendizagem e desenvolvimento local. 

O curso está divido em quatro momentos: 

 1º momento: 

o A tecnologia social: origem e desenvolvimento. 

o Tecnologias sociais & sociedade. 

o Experiência brasileira em tecnologias sociais. 

 2º momento: 

o Tecnologia social & educação: Perspectivas no processo de ensino 

aprendizagem. 

o Tecnologias sociais, desenvolvimento local e microlocal.  

o Economia solidária, Economia da cultura e economia criativa. 

 3º momento: 

o Seminário/ debate: 

  O papel das tecnologias sociais no desenvolvimento educacional e regional. 

 Inclusão na perspectiva omnilética. 

 4º momento: 

o Avaliação do curso pelos participantes. 
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o Elaboração de propostas para implementação das tecnologias sociais 

no IFPA campus Tucuruí efetivamente. 

3- BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DAGNINO, Renato Peixoto. Tecnologias sociais: ferramenta para construir outra 

sociedade. Campinas: Unicamp, 2009.  

________; BRANDÃO, Flávio; NOVAES, Henrique. Sobre o marco analítico-

conceitual da tecnologia social. In: MELLO, Claiton (Orgs.). Tecnologia social: 

uma estratégia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Banco do 

Brasil, 2004. p. 15-64.  

GIMENO SACRISTÁN, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. As funções sociais da escola: da 

reprodução à reconstrução crítica do conhecimento e da experiência. In: ______. 

(Orgs.). Compreender e transformar o ensino. 4.ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

p.13-25. 
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4- CRONOGRAMA DO CURSO:  

 

5-  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do aluno será feita com base na análise da participação/ 

atividades propostas e pela frequência (os alunos deverão apresentar uma 

frequência igual ou superior 75%, que será acompanhada através de folha de 

frequência). O certificado será fornecido pelo IFPA – Campus Tucuruí. 

Ações / períodos (sábados) 01 e 02 03, 04 e 05 06 e 07 08 e 09 10 

- A tecnologia social: origem e 

desenvolvimento. 

- Tecnologias sociais & sociedade. 

X     

- Tecnologia social & educação: 

Perspectivas no processo de ensino 

aprendizagem. 

- Experiências brasileiras em 

tecnologias sociais na educação. 

 X    

-Tecnologias sociais, desenvolvimento 

local e microlocal. 

- Economia solidária, Economia da 

cultura e economia criativa. 

- Contextos empreendedores. 

  X   

- Tipos de empreendedorismo. 

- Seminário/ debate sobre o papel das 

tecnologias sociais no 

desenvolvimento educacional e 

regional. 

- Levantamento das tecnologias 

sociais desenvolvidas pelo IFPA 

(Proposição da criação do banco de 

tecnologias sociais) 

   X  

- Avaliação do curso pelos 

participantes. 

- Elaboração de propostas para 

implementação das tecnologias sociais 

no IFPA campus Tucuruí 

efetivamente. 

    X 
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O aluno será avaliado individualmente da seguinte forma: 

5.1- Pré-avaliação: inicialmente será aplicado um questionário que funcionará 

como uma avaliação diagnóstica do grau de informação e conhecimento 

sobre a temática do curso – Não será atribuído nota nesta etapa. 

5.2- Avaliação: o mesmo questionário preenchido do início do curso, associado 

a um questionário de auto avaliação do aluno, será reaplicado ao final do 

curso para a avaliação do progresso do aluno – Será atribuído conceitos 

(Regular, Bom e Excelente) 

6- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO CURSO INOVADOR 

PROPOSTO 

 AULA: É importante ressaltar que a aula não deve necessariamente usar o 

discurso meramente expositivo, mas podem ser: dialogadas, 

problematizadoras, que convidam a coletividade a refletir junto, de forma 

interativa e criativa, em vez de simplesmente informar. Nesta perspectiva, 

Shaefer; Minello (2016, p. 66) referenciando Guerra; Grazziotin (2010), 

reforçam que: 

 

[...] uma mentalidade criativa se alcança por meio do equilíbrio 

entre a arte, a prática, e a ciência, de forma que se faça coexistir 

a organização, e a estruturação científicas com os processos de 

imaginação artística. É por intermédio desse diálogo entre a 

ordem científica e a liberdade criativa da arte que se buscarão 

novas perspectivas adequadas a uma educação empreendedora” 

(GUERRA; GRAZZIOTIN, 2010, p. 75) 

 

Assim, Dolabela (2008) ressalta que não adianta simplesmente acumular 

conhecimentos, e sim é preciso que saibamos aprender, de modo autônomo e 

constante, com posterior compartilhamento deste conhecimento. É preciso, 

portanto, um processo de ensino-aprendizagem que fomente o contínuo aprender a 

aprender, levando o estudante a proceder como um empreendedor na vida real: 

fazendo, errando, corrigindo rumos, criando e compartilhando o conhecimento 

construído em benefício da sociedade. 

 São estas que pretendemos explorar.  

o Problematização: Durante as atividades, ocorre, por exemplo, 

quando o formador "devolve" ao grupo as perguntas feitas, para 
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que procure encontrar respostas; quando questiona colocações 

feitas pelos educadores, procurando fazê-los pensar nas concepções 

subjacentes; quando retoma uma discussão inicial para a qual não 

se deu fechamento ou informações conclusivas, para que o próprio 

grupo tente concluir com os recursos de que dispõe; levando-os a 

pensar e não a esperar respostas prontas.  

o Discussão/Debate: A discussão contribui para que os educadores 

desenvolvam suas capacidades de expressar opiniões, conviver 

com diferentes pontos de vista, elaborar argumentações 

convincentes, aprender com o outro e conjuminar ideias em prol de 

um objetivo comum. 

o Valorização e uso da experiência do grupo: Pretende-se criar 

situações que "revelem" os conhecimentos prévios/opiniões do 

grupo sobre os temas abordados, solicitando que os educadores 

socializem suas experiências pessoais, será anotado seus relatos, 

utilizando-os para dar devolutivas e ilustrar certos assuntos. Propor 

que elaborem perguntas, que representem dúvidas ou preocupações 

pessoais (a partir de uma leitura ou de uma situação colocada). 

o Simulação: Simulação de situação-problema que poderá ser 

solucionada com as tecnologias sociais ou com outras propostas 

sugeridas pelos alunos do curso. 

7-  MEDIAÇÕES PREVISTAS ENTRE PROFESSOR E APRENDIZES 

Debates /Discussões: O professor deverá estar atento às formas de participação 

dos educadores para poder fazer propostas e intervenções que contribuam para que 

se expressem cada vez mais e mais adequadamente, com cautela para não inibir a 

fala de alguém. 

Valorização e uso da experiência do grupo: Utilizado para fazer com que os 

professores sintam- se valorizados, uma condição para que os conteúdos possam 

ser trabalhados pelo formador, de modo afazer sentido para eles, pois a 

aprendizagem significativa revela-se na relação entre a nova informação ao 

conhecimento que já existe.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do texto, foram expostos conceitos e reflexões acerca da 

Educação e tecnologias sociais, assim como dos contextos que os envolve, o 

ensino médio técnico integrado da rede pública de ensino, visto que este é o foco 

escolhido deste projeto. Especificamente, sobre a importância das tecnologias 

sociais para a instituição de ensino e região na qual está inserida, ou seja, a região 

dos lagos da hidrelétrica de Tucuruí-Pará, onde verificou-se que a partir dos 

objetivos traçados e desenvolvidos, será possível empreendermos o 

desenvolvimento das tecnologias sociais e posteriormente criarmos o banco de 

tecnologias sociais, passando a incluir toda a comunidade local e região no 

caminho do desenvolvimento e das soluções práticas e de baixo custo. Assim, a 

partir das necessidades da região, poderão consultar no banco de tecnologias 

sociais as possíveis soluções para os seus problemas ou fomentar estudos que 

busquem a solução de tais problemas. Assim, a instituição de ensino estará sempre 

incentivando a tríade educação, tecnologia e desenvolvimento local, de forma 

mais eficaz e inclusiva, “porque a sociedade e, por conseguinte, nossa escola, está 

envolvida por uma lógica que determina a exclusão de alguns grupos para o 

beneficiamento de outros, em detrimento dos valores igualitários” (SANTOS, 

2008, p.11), abandonando a importância da educação inclusiva, que tem como 

princípio básico: 

 

A minimização de todo e qualquer tipo de exclusão em arenas 

educacionais e, com isso, elevar ao máximo o nível de 

participação, coletiva e individual, de seus integrantes. 

Baseadas nestes ideais democráticos, as propostas inclusivas 

são revolucionárias, pois almejam, incondicionalmente, uma 

estrutura social menos hierarquizada e excludente, tendo como 

base o argumento de que todos temos o mesmo valor, pelo 

simples fato de sermos humanos. [...] inclusão é, em última 

instância a luta contra exclusões [...] Inclusão sempre é um 

processo. (SANTOS; PAULINO, 2008, P .12) 

 

O processo de inclusão aqui é entendido na perspectiva da omnilética. 

Conceito este, construído por Mônica Pereira dos Santos (2012), que após 

estudos criteriosos desenvolveu este conceito, no qual a palavra omnilética foi 

construída a partir de um prefixo latino (omni), e de um radical (lektos) e sufixo 

(ikos) gregos. E, de forma simplificada, omnilética significa a visão totalizante de 
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uma multiplicidade de leituras e variações de vivências, atos, concepções e 

intenções que ocorrem no que consideramos as três principais dimensões da vida 

humana e social, concretizada nas manifestações: culturais, políticas e práticas. 

No que tange ao contexto educacional,  

 

[...] pensar omnileticamente uma educação inclusiva significa 

pensá-la a partir destas três dimensões de análise, com base nas 

quais compreendemos os valores e representações (culturas) 

em jogo em dada arena social (no presente caso, a escola) e em 

estreita relação com o desenvolvimento de políticas (aqui 

entendidas como intenções organizadas reflexivamente de 

modo a orientarem ações e fundamentadas nas culturas – ou 

não – e eis aí a complexidade) que se revertem (ou não, dada 

sua dialeticidade e complexidade, uma vez mais) efetivamente 

em práticas orquestradas ao longo do cotidiano e história 

escolares, as quais, por sua vez, podem servir de base para que 

novas culturas se desenvolvam, tanto quanto para que novas 

políticas sejam traçadas. (Projeto Construindo Culturas, 

desenvolvendo políticas e orquestrando práticas de inclusão no 

cotidiano escolar - SANTOS, 2012-2013, p. 09) 

 

 Lopes (2010) enfatiza a necessidade do uso de metodologias de ensino que 

permitam o “aprender fazendo”, a fim de que o aluno se depare com situações 

críticas que o levem a pensar de maneira diferente, buscando respostas e 

alternativas, ou seja, aprendendo com experiência, aprendendo com o processo de 

ensino-aprendizagem e buscando soluções. A autora também propõe a 

“aprendizagem orientada para o processo/ação: aprendizagem experiencial; 

aprendizagem pela ação; aprendizagem contextual (processo de construir o 

significado a partir da interação social e da experiência); aprendizagem centrada 

em problemas e aprendizagem cooperativa (trabalhar em grupos heterogêneos 

exercitando a liderança, a comunicação, a coesão de equipe, etc. 

 Em todas as propostas de Lopes (2010) ressalta-se a importância da ligação 

entre o processo de ensino-aprendizagem e o mundo real, onde os recursos, 

estratégias e contextos nos quais os estudantes estão ou já estiveram inseridos 

proporcionam uma aprendizagem significativa. Desta forma, é reforçado os 

vínculos com o contexto do estudante, com a sua comunidade, com os 

empreendedores e seus negócios, com arranjos produtivos e todos que possam ser 

fontes de informação e de recursos para o processo de ensino-aprendizagem 

significativa. 
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Nesta perspectiva, Tschá e Cruz Neto (2014) relatam que outra 

característica importante da educação empreendedora é ser uma ação dialógica, 

onde ser dialógico consiste em empenhar-se na transformação constante da 

realidade, através do conhecimento, e o conhecimento é uma tarefa de sujeitos e 

não de objetos, logo: 

 

O ato de transformar sonhos em realidade e o papel que este ato 

representa na sociedade, envolve um constante refletir com 

todos os envolvidos ou que querem fazer parte do projeto sobre 

o posicionamento do ser em relação a questões sociais. Isto 

implica em questionar como o sonho a ser realizado pode 

mudar o mundo para melhorar e transformar realidades 

(TSCHÁ; CRUZ NETO, 2014, p. 70) 

 

Dolabela (2008), explica que a essência da estratégia didática da educação 

empreendedora, está no sonhar e no buscar realizar o sonho. O estudante irá criar 

o seu próprio projeto – chamado na pedagogia empreendedora de Dolabela 

(2003b, 2008) de sonho – e se beneficiar da força didática dessa ação, logo: 

 

“Ele deve ter a autoria e, também, ser protagonista do enredo 

que criou. A ação de buscar realizar seu sonho está impregnada 

pela emoção, que irá mobilizar e motivar a aquisição dos 

recursos necessários, internos e externos” (DOLABELA, 2008, 

p. 105).  

 

Para tornar realidade o plano proposto pela oficina de tecnologias sociais, é 

preciso um planejamento participativo e um diálogo efetivo entre: professor- equipe 

pedagógica, professor- professor da escola, professor – aluno e professor- 

comunidade. Desta forma, entenderão a importância das tecnologias sociais e 

participarão ativamente desta construção, com consequente valorização. Assim, 

estaremos ampliando o universo das tecnologias sociais em benefício de toda a 

comunidade e proporcionando: 

 

[...] com isso, elevar ao máximo o nível de participação, 

coletiva e individual, de seus integrantes. Baseadas nestes 

ideais democráticos, as propostas inclusivas são 

revolucionárias, pois almejam, incondicionalmente, uma 

estrutura social menos hierarquizada e excludente, tendo como 
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base o argumento de que todos temos o mesmo valor, pelo 

simples fato de sermos humanos. [...] inclusão é, em última 

instância a luta contra exclusões [...] Inclusão sempre é um 

processo. (SANTOS; PAULINO, 2008, P.12) 

 

No entanto, não podemos esquecer as responsabilidades do Estado para com 

toda a sociedade. E, não podemos e não devemos assumir as responsabilidades do 

Estado, onde o mesmo representa: 

 

[...] o conjunto de instituições permanentes – como órgãos 

legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um 

bloco monolítico necessariamente – que possibilitam a ação do 

governo; e Governo, como o conjunto de programas e projetos 

que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da 

sociedade civil e outros) propõe para a sociedade como um 

todo, configurando-se a orientação política de um determinado 

governo que assume e desempenha as funções de Estado por 

um determinado período. (HOFLING, 2001, p.31) 

 

Desta forma o Estado, 

 

[...] não pode ser reduzido à burocracia pública, aos organismos 

estatais que conceberiam e implementariam as políticas 

públicas. As políticas públicas são aqui compreendidas como as 

de responsabilidade do Estado – quanto à implementação e 

manutenção a partir de um processo de tomada de decisões que 

envolve órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da 

sociedade relacionados à política implementada. Neste sentido, 

políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas estatais. 

(HOFLING, 2001, p.31) 
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