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RESUMO
Na contemporaneidade é fundamental investigar as relações das tecnologias da informação e a
educação em uma perspectiva empreendedora, uma vez que, dentro dos espaços de
desenvolvimento do saber, os artefatos culturais, construídos além dos muros escolares
influenciam de modo efetivo a forma como os alunos aprendem, e interferem nos
conhecimentos dos educandos sobre si mesmos, sobre os outros e sobre a cultura produzida
cotidianamente. Desta forma, este trabalho visou compreender como as tecnologias de
informação podem influenciar a educação em uma perspectiva empreendedora. A
Metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e análise de artigos científicos. O trabalho
está estruturado da seguinte forma: primeiramente objetivamos compreender a importância do
empreendedorismo e a necessidade de ênfase da Pluralidade Cultural para uma educação
empreendedora e posteriormente analisamos como as tecnologias de informação podem
influenciar a educação em uma escola empreendedora.
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1 INTRODUÇÃO

Com este trabalho pretendemos compreender como as tecnologias de informação
podem influenciar a educação em uma perspectiva empreendedora.
Observa-se que há um abismo cultural entre as gerações e este se torna ainda mais
evidente quando as atenções se voltam para as relações destas com a tecnologia. Os pais e os
professores precisam acompanhar um ritmo que não lhes é comum. Com isso, a falta de
parâmetros parece incomodar crianças e jovens, que são obrigados a galgar sozinhos, seus
caminhos, no universo virtual.
As generalizações sobre os efeitos negativos das mensagens midiáticas, já foram descritas
e comentadas por alguns autores: Kehl, 1995; Bucci, 2000; e Postman, 1999. É possível observar
que tais leituras deixam de caracterizar a complexidade de apropriação dos conteúdos dos
produtos da indústria cultural. Mais do que isso, algumas críticas dão ênfase apenas à dimensão da
produção midiática, não considerando a variedade do universo familiar e escolar da sociedade
contemporânea. Assim, há o reducionismo das pessoas a simples consumidores de cultura.
A perspectiva da homogeneidade cultural há muito deixou de ser produtiva para a
discussão do fenômeno da cultura de massa (ORTIZ, 1988; BARBERO, 1997; CANCLINI,
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1999). A segmentação do mercado, a diversidade de habitus e estilos de vida (BOURDIEU,
1999), ou seja, a variedade de usos e apropriações das mensagens (LAHIRE, 1998) parece ser
mais adequada para se pensar à realidade da socialização contemporânea.

Postman (1999 apud SILVA, 1998) argumenta que em torno da virada do século, a
sociedade ocidental deixou a cultura impressa para trás e passou a investir numa cultura da
imagem. A televisão é a máquina de imagens mais prolífica da história, gerando entre quinze
e trinta imagens por minuto e, assim, milhões de imagens por dia.
A escola necessariamente deveria prestar atenção a essa nova cultura, tentando
desenvolver uma pedagogia crítica – preocupada com a leitura de imagens, pois a sociedade
está imersa no “mundo das imagens” o tempo todo.
Daí a imprescindibilidade da questão que norteia o trabalho: Como as tecnologias de
informação podem influenciar a educação em uma perspectiva empreendedora?
Outeiral (2003) evidencia que, com a pós-modernidade houve a criação de um novo
espaço, o ciberespaço, o espaço virtual, o espaço do computador com a interatividade da
Internet. Este novo espaço intervém no conceito de identidade. O transplante cria uma grande
circulação de órgãos entre os corpos humanos. Cada corpo torna-se parte integrante de um
imenso hipercorpo híbrido e mundializado. O corpo humano torna-se permeável às
transformações técnicas - próteses, cirurgias plásticas, novas silhuetas.
As Tecnologias da Informação têm um papel imprescindível a desempenhar, pois
junto com elas, novas técnicas cognitivas, maneiras de vivenciar a cultura, modos de
percepção do tempo e espaço são desenvolvidos. A escola precisa ser empreendedora e
acolher essas mudanças para conseguir ser mais eficaz.
Vive-se em um mundo marcado pela diversidade cultural, e pela emergência de
variados movimentos sociais. As questões dos preconceitos, do multiculturalismo, dos
nacionalismos, são muito importantes para a escola, para a educação e para o currículo.
Assim, a escola precisa ter pessoas que empreendam, mudem, pois não pode ficar presa a
esquemas escolares e escolásticos.
Castells (2003) diz que os processos e as funções dominantes na era da informação
estão cada vez mais organizados em torno de “redes”. Este conceito é definido pelo autor
como “um conjunto de nós interconectados”. “Nó” é entendido como “o ponto no qual uma
curva se entrecorta”. Desta forma, redes são estruturas abertas capazes de ampliar de forma
ilimitada, integrando novos nós, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação
(valores, objetivos). Ainda, de acordo com o autor: “Uma estrutura social com base em redes
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é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação [...]” (CASTELLS, 2003, p.
566).
No trabalho de formação de pessoas críticas e ativas, os conteúdos culturais, bem
como estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação que serão adotadas, requerem
perspicácia e empreendedorismo por parte do educador.
Neste sentido, a pedagogia não se reduz ao ensino de técnicas e habilidades. É sim
definida como uma prática cultural que tem responsabilidade ética e política, pela proposição
afirmativa que anuncia sobre as memórias sociais e pelas imagens do futuro que considera
legítimas.

2 A IMPORTÂNCIA DE PROMOVER A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Bassi (2000) afirma que algumas mudanças importantes vêm marcando o ambiente
cultural, econômico e tecnológico das organizações, criando um cenário sintetizado pela
palavra globalização, que reflete o grande crescimento do comércio internacional em
associação com o aumento igualmente extraordinário na velocidade das inovações
tecnológicas.
A expressão empreendedorismo foi traduzida da palavra inglesa entrepreneurship,
que, por sua vez, foi derivada do latim imprehendere, tendo seu correspondente empreender,
surgido na língua portuguesa no século XV.
Dolabela (2003) diz que em se tomando o empreendedorismo como um fenômeno
cultural sua ancoragem epistemológica deverá ser a cultura. Ações empreendedoras dizem
respeito ao ethos de determinado povo, em determinado contexto e ocorrem com implicação
de pessoas no quadro de seu território local, e, tais pessoas, não reagem de maneira idêntica
em todos os lugares. Assim sendo, os educadores e toda a equipe escolar deveria prestar mais
atenção em tudo o que acontece ao seu redor e transformar o que tem “em mãos” em algo
produtivo e positivo.
O empreendedorismo também é observado por alguns autores como a habilidade de se
conceber e estabelecer algo partindo de muito pouco ou quase nada. Muitas vezes esta
capacidade de começar algo com muito pouco é considerada uma característica de
personalidade, já que o empreendedorismo é como um processo ou comportamento voltado
para a criação e desenvolvimento de um negócio que trará resultados positivos.
Para Filion (1999) um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza
visões, além de ser uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir
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objetivos, mantendo um nível de consciência do ambiente em que vive e utilizando-o para
detectar oportunidades de negócios.
Cabe destacar ainda, que ao estudar os objetos presentes na teoria crítica ou na teoria
pós-crítica do currículo, constata-se que a Pedagogia de Freire, além de incorporar os
elementos de análise dessas teorias ao seu cotidiano, ensina a problematizá-los em um
contexto histórico real que apresenta alternativas emancipatórias para o projeto de
transformação da sociedade. Com isso, poder-se-ia caracterizar a obra de Freire também como
pós-crítica. Freire, portanto, continua atual, inspira e orienta para além da compreensão das
desigualdades sociais, das formas de resistência e das múltiplas associações de culturas,
relevantes no processo educativo hoje.
Pacheco (2001, p. 51) afirma que: “[...] a teoria crítica é um espaço de contestação,
uma outra forma de olhar a realidade e um compromisso político com o que pensamos e o que
fazemos.” Assim é possível a percepção de que a proposta de um currículo crítico na
formação de educadores influencia na transformação de ações desses profissionais, no que diz
respeito, especialmente quanto a conscientização do seu papel para mudança de práticas
arraigadas. Já, as teorias pós–críticas abordam com ênfase as preocupações com as diferenças,
com as relações saber-poder que acontecem na escola, a multiculturalidade. Segundo Silva
(1998, p. 147), “[...] a teoria pós–crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos ajudar
a compreender os processos pelos quais, através de relações de poder e controle, nos
transformamos e nos tornamos aquilo que somos.” O currículo, a partir da teoria pós–crítica,
deve ser visto como uma maneira de ampliar às teorias críticas.
O pensamento freireano contribuiu significativamente para a teoria crítica do
currículo, pois para Freire (1998) não é preciso apenas conhecer o mundo, é necessário
transformá-lo. A análise da obra do autor remete os educadores à construção de Projetos
Pedagógicos que contribuam com um projeto de sociedade que tenha como objetivo central
incluir e não excluir. Com base no exposto, o ensino do empreendedorismo voltado ao
desenvolvimento social sustentável vai ao encontro das teorias de Freire.
O encontro dessas abordagens é o que ficou entendido como a Pedagogia
Empreendedora proposta por Dolabela (2003). Segundo Dolabela, o empreendedorismo não
deve ser encarado apenas como forma de enriquecimento pessoal. E também para que haja
maior desenvolvimento social.
A tarefa da educação empreendedora é principalmente fortalecer os valores
empreendedores na sociedade. É dar sinalização positiva para a capacidade
individual e coletiva de gerar valores para toda a comunidade, a capacidade de
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inovar, de ser autônomo, de buscar a sustentabilidade, de ser protagonista. Ela deve
dar novos conteúdos aos antigos conceitos de estabilidade e segurança –
impregnados na nossa cultura, mas referentes a contextos hoje inexistentes.
Atualmente, estabilidade e segurança envolvem a capacidade da pessoa de correr
riscos limitados e de se adaptar e antecipar às mudanças, mudando a si mesma
permanentemente. (DOLABELA, 2003, p. 130).

Desta forma, Dolabela (2003) propõe a aplicação de uma Pedagogia Empreendedora,
ou seja, uma metodologia de ensino que visa o desenvolvimento de competências individuais
e coletivas com o intuito de gerar valor para toda a comunidade, a capacidade de inovar, de
ser autônomo e de buscar a sustentabilidade.
Uma das questões discutidas em relação ao empreendedorismo diz respeito à
possibilidade de seu ensino. A formação de novos empreendedores é possível através do
desenvolvimento de suas competências. Filion (1999) complementa que o treinamento para
atividades empreendedoras deve capacitar o empreendedor para imaginar e identificar visões,
desenvolver habilidades para sonhos realistas.
A concepção de empreendedorismo tratada neste trabalho não tem por base o conceito
econômico de abertura de um novo negócio. Antes, refere-se à formação para a cidadania que
enfatize a atenção às mudanças, a criatividade e a busca de oportunidades.
Segundo Freire (1998), uma educação emancipadora possui o diálogo como alicerce,
considera as singularidades dos alunos e observa o contexto em que eles estão inseridos e suas
possibilidades de aprendizagem.
A atuação do professor é fundamental, pois necessita levar em conta fatores culturais,
sociais, políticos e características pessoais de seus alunos, para isso, precisa conhecê-los.
Assim sendo, podemos afirmar que as diferenças não impedem que a ação educativa aconteça,
ao contrário, as diferenças são traduzidas como sinônimo de riqueza.

3 PLURALIDADE CULTURAL E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA
ESCOLA EMPREENDEDORA

A temática da Pluralidade Cultural na escola é relevante, porque propõe uma
concepção de sociedade brasileira que busca explicitar e valorizar as características étnicas e
culturais dos diferentes povos que convivem num mesmo território nacional.
De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997, p. 19):
Pluralidade Cultural quer dizer a afirmação da diversidade como traço fundamental
na construção de uma identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, e o
fato de que a humanidade de todos se manifesta em formas diversas e concretas de
ser humano.
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A escola é polissêmica. Sendo assim, o que acontece no contexto escolar é interpretado
de diferentes formas, por pessoas diferentes, com cultura e projetos diversos. Daí a
necessidade do empreendedorismo.
Isso nos faz pensar que a realidade por nós vivenciada é simplesmente uma pequena
parte de um mundo complexo e heterogêneo.
O tema da Pluralidade Cultural propõe que as práticas arraigadas e inaceitáveis
presentes no cotidiano escolar sejam transformadas proporcionando ao aluno a oportunidade
de conhecimento de suas origens (PCNs, BRASIL 1997). Quando há a valorização das
diversas culturas que estão presentes no Brasil, é possível propiciar ao aluno a promoção de
sua autoestima, pois se valoriza aquilo que ele sabe, estimulando-o a buscar novos
conhecimentos. Desta forma, o aluno percebe-se como ser em formação.
Os PCNs (BRASIL, 1997) abordam a necessidade de tratar a diversidade cultural
reconhecendo-a e valorizando-a para a superação das discriminações. A escola tem papel
fundamental nesse processo, pois:
- É o espaço em que pode se dar a convivência entre educandos de origem e níveis
socioeconômicos diferentes.
- Na escola são ensinadas as regras do espaço público para o convívio democrático
com a diferença.
- É no ambiente escolar que se apresenta aos educandos os conhecimentos
sistematizados sobre o país e o mundo e são fornecidos subsídios para debates e discussões
em torno de questões sociais.
Segundo os PCNs (BRASIL, 1997), o reconhecimento da complexidade que envolve a
problemática social, cultural e étnica é o primeiro passo. Esse reconhecimento aponta para a
real necessidade de a escola instrumentalizar-se para fornecer informações mais precisas para
questões que são respondidas indevidamente.
Assim sendo, há a necessidade de se levar em consideração o cenário educacional e
cultural mais amplo existente fora do sistema formal de escolarização é evidente. Com
certeza, as tecnologias da Informação estão presentes na realidade das crianças, jovens e
adultos que frequentam a escola. Cabe a escola buscar construir relações de confiança para
que o educando possa perceber-se e viver, antes de mais nada, como ser em formação, e para
que a manifestação de características culturais que partilhe com seu grupo de origem possa ser
trabalhada como parte de suas circunstâncias de vida, não impedindo assim, o seu
desenvolvimento pessoal.
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É importante abrir espaço para que o aluno possa manifestar-se. O exercício efetivo do
diálogo como propõe Paulo Freire (1998), é voltado para a troca de informações sobre
vivências culturais e esclarecimentos a cerca de eventuais preconceitos e estereótipos. O
diálogo é componente importante para o convívio democrático. O autor evidencia que o papel
do educador não é propriamente falar ao educando sobre sua visão de mundo ou lhe impor
essa visão, mas dialogar com ele sobre sua visão e a dele.
Uma escola para ser empreendedora precisa entender como imprescindível as
Tecnologias da Informação, bem como considerar a diversidade cultural dos grupos, que
constituem os usuários de uma escola, pois, caso contrário, pode-se incorrer em perspectivas
de etnocentrismo, isto é, privilegiando-se arbitrariamente um referencial cultural e, assim,
produzindo-se alteridades.
Segundo Frigotto (2003, p. 26):
Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos diferentes
grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habitá-los técnica, social e
ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a função social da educação
de forma controlada para responder às demandas do capital.

Assim, de acordo com Luckesi (1990), sempre houve interesses econômicos inseridos
nos modelos de educação. Apesar de algumas mudanças, ainda hoje, muitas escolas seguem o
modelo da tendência liberal tradicional atribuindo poderes ao educador, à medida que o aluno
é visto como um ser passivo, que precisa aceitar a transmissão de conhecimentos sem
questionar. Se o aluno não se “enquadrar” no modelo que se deseja “formar”,
consequentemente será excluído, fracassado.
É preciso rever o conceito de fracasso escolar. Assim, a escola deve reavaliar as suas
metodologias, pois se o aluno é visto como remanescente de uma cultura que não preparou
para a aprendizagem, a escola precisa adequar-se a essas exigências individuais, pelo papel
social que desempenha e não simplesmente ditar a cultura dominante, como se esta fosse à
única existente. Também é fundamental que observe o que acontece num âmbito mais amplo
quanto as tecnologias que estão sendo desenvolvidas e utilizadas pelas pessoas que
frequentam à escola, além dos muros escolares.
É interessante notar a habilidade de resolução prática dos alunos para determinados
problemas e a dificuldade de sistematizar o que sabem resolver dentro do ambiente escolar,
pois a escola determina uma “estrutura” inacessível para este aluno, devido o seu contexto
cultural. Para ser uma escola empreendedora precisa conhecer quais são as vivências
anteriores e atuais desses alunos, para contextualizar o conteúdo de forma significativa é
imprescindível para o seu sucesso.
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Gomes (2003) afirma que a escola é uma instituição em que aprendemos e
compartilhamos não só conteúdos e saberes escolares, mas, também, valores, crenças, e
hábitos, assim como preconceitos raciais, de gênero, de classe e de idade.
Por isso, é importante adotar uma posição crítica e reflexiva em relação aos valores
que a escola transmite implícita ou explicitamente mediante atitudes cotidianas.
Segundo Freire (1998), quando o homem compreende sua realidade, pode levantar
hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Dessa forma, consegue
transformar o mundo em que vive. Para o autor, cultura consiste em recriar e não em repetir.
Cultura é tudo o que é criado pelo homem.
Apesar de se estruturarem de forma semelhante, as escolas apresentam-se bastante
diferenciadas. Embora possamos observar a existência de regras, regimentos e estatutos que
norteiam as práticas educativas e almejam a implantação de uma ação homogeneizadora, a
diversidade cultural está presente nas escolas. Devido essa diversidade, o olhar do educador
necessita ser sensível e perspicaz para reinterpretar esses estatutos, regras e regimentos,
adaptando-os às condições reais de cada escola.
A educação escolar para ser empreendedora deve englobar a educação social e
compreendê-la em suas aflições e necessidades. Para Freire (1998), a educação não era
simplesmente dominar padrões acadêmicos de escolarização ou profissionalizar-se. O autor
afirmou a necessidade da imersão na vida pública engajando-se no todo social. Sempre
incentivou as ideias inovadoras do ensino, pois acreditava nas mudanças, sobretudo pela
linguagem, que é ideológica, cultural e política. Entretanto, as mudanças educacionais,
segundo ele, não acontecem com o repensar de apenas um membro desse universo
educacional, mas como ato político e, portanto, social e de união.
Assim sendo, há grande relevância em se prestar atenção as Tecnologias da Informação
e como estas podem ser utilizadas por toda a equipe escolar, principalmente na aprendizagem
dos alunos. Para tanto, é evidente a necessidade da seleção dos conteúdos que serão
estudados, os recursos e as experiências cotidianas de ensino e aprendizagem que
caracterizam a vida nas salas de aula, as formas de avaliação e os modelos organizacionais,
promovendo a construção dos conhecimentos, atitudes, valores para atuar na sociedade.
Atualmente, é inquestionável que o advento da Internet vem possibilitando a ampliação
e a rapidez no acesso à informação, provocando grande parte das mudanças e simbolizando a
Sociedade da Informação e Comunicação.
É imprescindível ressignificar as ideias de Paulo Freire para o mundo digital. É preciso
criar, ou melhor, recriar novas formas para que os alunos das escolas públicas tenham
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condições de ler o mundo digital e reescrever a sua própria história; a história do mundo e da
sociedade conectada, na qual ele se encontra inserido.
Construir uma escola pública popular é ampliar as aspirações educacionais populares
aliadas à reorientação política do nosso país, é adotar para a educação escolar um currículo
pensado na população. É fazer uma escola que irá estimular o aluno a perguntar, saber
criticar, criar. Propondo assim, a construção do conhecimento coletivo, e articulando o saber
popular, o saber crítico e científico, mediados pelas experiências no mundo.
Como afirma Paulo Freire (1998), a tecnologia não pode ser vista como uma obra
diabólica ameaçando sempre os seres humanos, mas também, não pode ser entendida como
algo angelical que está sempre a serviço do bem-estar. Na verdade, o que faz a diferença é a
maneira como os seres humanos vão utilizá-la.
Daí a imprescindibilidade quanto à escolha de um paradigma que melhor compreenda a
sociedade, pois há grande complexidade no que diz respeito à nova ordem tecnocultural. Não
podemos fechar os olhos para o que está ocorrendo. A realidade virtual, compreendida como
real altera nossa percepção e faz evanescer-se a realidade tradicional.

Pensar na realidade

atual da educação implica necessariamente analisar o contexto das novas configurações
sociais e de um novo patamar tecnológico, com a intensa utilização da mídia digital.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1997), as
questões relativas à globalização, as transformações científicas e tecnológicas e a necessária
discussão ético-valorativa da sociedade apresentam para a escola a árdua tarefa de capacitar
os alunos para participar da cultura, das relações sociais e políticas.
Um ensino de qualidade, que visa formar cidadãos capazes de interferir criticamente na
realidade para transformá-la, deve também contemplar o desenvolvimento de capacidades que
possibilitem adaptações às complexas condições e alternativas de trabalho que temos hoje e a
lidar com a rapidez na produção e circulação de novos conhecimentos e informações sempre
crescentes.
A escola empreendedora tem o papel de possibilitar aos alunos condições para o
desenvolvimento de competência e consciência profissional, mas não limitar-se ao ensino de
habilidades imediatamente exigidas pelo mercado de trabalho. Ao posicionar-se dessa
maneira, a escola abre oportunidade para que os alunos aprendam de forma ampla e
reconheçam a necessária compreensão correta da tecnologia.
As inúmeras transformações que estão acontecendo na sociedade são culturais, sociais,
econômicas, tecnológicas, etc. Como a escola está inserida na sociedade, consequentemente
está permeada por todas essas mudanças.
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Assim há a necessidade da reflexão por parte das organizações escolares sobre o que de
fato está ocorrendo no mundo e quais são as consequências dessas modificações aceleradas.
Castells (1999, p. 566) diz que:
os processos e as funções dominantes na Era da Informação estão cada vez mais
organizados em torno de “redes”. Este conceito é definido pelo autor como “um
conjunto de nós interconectados”. “Nó” é entendido como “o ponto no qual uma
curva se entrecorta”. Desta forma, redes são estruturas abertas capazes de ampliar de
forma ilimitada, integrando novos nós, desde que compartilhem os mesmos códigos
de comunicação (valores, objetivos).

As redes, a Internet, o celular, a multimídia, estão revolucionando nossa vida no
cotidiano. As tecnologias são apenas apoios, meios. Mas elas nos permitem realizar atividades
de aprendizagem de formas diferentes às de antes. Podemos aprender estando juntos em
lugares distantes, sem precisarmos estar sempre juntos em uma sala para que isso aconteça.
“Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível
de inovação [...]” (CASTELLS, 1999, p. 566).
Neste sentido, faz-se necessária uma modificação nas formas de pensar e agir sobre os
conteúdos curriculares que são ensinados nas escolas, pois os alunos não contam
exclusivamente com o contexto escolar para a construção de conhecimento sobre conteúdos
considerados escolares. A mídia, a família, os amigos, são também fontes de influência
educativa que incidem sobre o processo de construção de significado desses conteúdos. Essas
influências sociais normalmente somam-se ao processo de aprendizagem escolar,
contribuindo para consolidá-lo; por isso é importante que a escola as considere e as integre ao
trabalho.

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Se pensarmos no cotidiano da escola, também observaremos intensas e pulsantes
transformações culturais, daí a necessidade de prestar atenção em cada gesto, palavra, formas
de expressão, novas tecnologias da Informação e comunicação.
O grande desafio de educadores, pesquisadores, é compreender de que forma as
Tecnologias da Informação podem funcionar como meio de auxílio para o desenvolvimento do
ensino e aprendizagem, numa escola empreendedora.
Sabe-se que os educandos são produtores de informação e não simplesmente passivos
consumidores, por isso é preciso criar estratégias de uso das redes sociais e das tecnologias em
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geral, que servem como interatividade e aprendizagem de grupos, pois os relacionamentos e as
trocas de experiência acontecem através destas redes.

É imprescindível que haja na escola e nas salas de aula a utilização das tecnologias da
informação para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. O processo de aprendizado
com a utilização das mídias digitais e da internet é de colaboração, onde é possível o que
temos de conhecimento contribuir com o aprendizado do outro. Aprender colaborativamente
significa desenvolver habilidades como: analisar, refletir, selecionar, atribuir significado,
devolver a informação de acordo com a sua interpretação e contribuir numa discussão para o
aprendizado do outro.
Essa característica de sociabilidade deve ser aproveitada para a estimulação dos novos
conhecimentos. Diante das tecnologias da informação é possível descortinar-se um mundo ainda
mais ávido em busca da construção de conhecimentos que não somente serão escolares, mas
também, outros tipos de conhecimento.
Na sociedade contemporânea, as mudanças acontecem muito rapidamente e como
consequência alteram vários padrões de exigências, criando novas maneiras de se viver. É preciso
estar atento para entender o que acontece ao nosso redor. A escola, a educação, a equipe escolar
necessitam ser flexíveis e ter abertura para mudanças e assim, buscar caminhos para propor,
adequar, ampliar, criar, possibilidades novas, para as novas demandas que surgem a cada
momento.
Consideramos que tudo isso só acontecerá, a partir do momento, em que o aluno sentir que
tem valor, a partir do momento que verificar na prática, que seus questionamentos estão sendo
levados em consideração, a partir do momento que sentir que é participante ativo na resolução de
problemas e que pode influenciar seu crescimento, aprendizado e continuar caminhando, certo de
suas incertezas, ambivalências e incompletude, na eterna busca pelo conhecimento, que será
possibilitado em uma escola empreendedora.
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