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Tecnologia 
 “Mais do que tratar da compreensão etimológica ou do 

senso comum do termo ‘tecnologia’, torna-se crucial, 
no atual contexto histórico do capitalismo, entendê-la 
como uma prática social cujo sentido e significado 
econômico, político, social, cultural e educacional se 
definem dentro das relações de poder entre as classes 
sociais.”   

(Gaudêncio Frigotto) 

Fonte: <http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tec.html> 



Tecnologia 
 

 

Tecnologia = Técnica 

 

Uma técnica para uma preguiça! 
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Tecnologia 

 Dominados? 

 Sem espaço? 

 Substituídos? 

 Dispensáveis? 

 Suprimidos? 

 



A 1ª tecnologia 



Indicação 

 Filme: Mogli (2016) 



Flor de fogo 



Recado 1.. 

Quando começamos a confundir 
“tecnologias” com “tecnologias  digitais”? 



Inovação 

 Inovação em 2019 está associada aos avanços das 

tecnologias digitais no imaginário popular; 

 Impossível prever o futuro tecnológico; 

 Preparo e adaptabilidade são as palavras de ordem. 



 Fonte: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia> 



Fonte: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia> 



Fonte: <https://www.tecmundo.com.br/tecnologia> 



Fonte: <https://www.tecmundo.com.br/tecnologia> 



Tecnologia Digital e Inovação 



Tecnologia 

 Twitter é o salvador ou vilão da pátria? 

 Tecnologia faz juízo de valor? 

 O que é a tecnologia pra você? 



Recado 2.. 

As tecnologias não são más, apenas 
potencializam ou evidenciam os aspectos 

da nossa sociedade. 



Inovação tecnológica 
 Como se preparar? 

É importante o conhecimento sobre a lei de Moore. 

 

“A cada dois anos, um aumento de 100% na quantidade 
de transistores dos chips mantendo seu custo.” 



Inovação tecnológica 
 Como se preparar? 

Adaptabilidade 

 

Muita atenção ao mercado tecnológico. 



Um grande reflexo 



Recado 3.. 

Não podemos ignorar as tecnologias, que 
impactam até plano de governo. 



Concluindo.. 

 Devemos repensar as relações humanas; 

 Devemos repensar as estratégias de atualização; 

 Devemos rever nossos medos e resistências; 

 Devemos surfar no “infomar” de Gilberto Gil (1998). 



Muito obrigado! 

@professordiegocordoba 

E-mail: contato@diegocordoba.com 


