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USO DE TECNOLOGIAS

� Pelo menos há quarenta anos, recursos da informática
são propostos enquanto ferramenta no contexto
educacional.

� O termo ‘tecnologia’ refere-se a qualquer tipo de material
ou recurso, que não o humano, utilizado como auxílio
para o desenvolvimento do processo de construção do
conhecimento, na escola ou fora dela;



� a escola vem incorporando as tecnologias tanto
na sua atividade geral como nas áreas
curriculares e, em particular, na disciplina de
Matemática;

ATUALMENTE

Matemática;

� a investigação em educação matemática atribui-
lhe significativas potencialidades de inovação e
mudança;



� manifesta-se convicto que, com o advento do
computador, entramos numa fase de não-retorno
no que se refere ao uso destas tecnologias na
escola devido à ação de três forças que

PAPERT (1996)

escola devido à ação de três forças que
considera decisivas:

1- a grande indústria,

2- a revolução na aprendizagem,

3- e o poder das crianças que dispõem de 
computador em casa.



� apesar do consenso existente quanto a necessidade do
uso do computador no ensino, a realidade mostra que
isso raramente acontece;

� é preciso ações na direção da criação de cursos de

NA PRÁTICA

� é preciso ações na direção da criação de cursos de
qualificação, o que exige iniciativas governamentais;

� nada adianta produzir mudanças na orientação
pedagógica dos professores se não for acompanhada de
provimento de recursos físicos, que é a segunda das
razões que impedem as mudanças;



O USO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

� como elemento de animação, com capacidade
para melhorar o ambiente geral da aula;

� como elemento facilitador, permitindo realizar� como elemento facilitador, permitindo realizar
determinadas tarefas tradicionalmente
realizadas à mão;

� como elemento de possibilidade, permitindo
equacionar a realização de atividades que
seriam difíceis de efetuar de outro modo;



� quanto ao aspecto matemático: como projetar atividades
que façam com que os alunos se apropriem de idéias
matemáticas profundas e significativas (e que exigiram
de matemáticos altamente qualificados alguns anos para

ESTABELECIMENTO DE UMA 
‘PEDAGOGIA DA CONSTRUÇÃO’

serem concebidas e estruturadas) ?

� quanto ao aspecto cognitivo: como fazer para que estas 
atividades coloquem os alunos em atitudes sintonizadas 
com os processos que são naturais ao desenvolvimento 
cognitivo do sujeito ?



ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS

� 1. Computador não substitui o professor;

� 2. Não é solução para os problemas didático-
pedagógicos;

� 3. Não é necessário o último modelo para fazer coisas
interessantes;interessantes;

� 4.Softwares estão muito aquém do que preconizamos
como pedagogicamente aceitáveis;

� 5. Uso do computador sem uma base de reflexão
teórica, dos processos de ensino, pode ser puro fetiche.



SOFTWARE LIVRE

•A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito 
(liberdade no. 0)

•A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo 
para as suas necessidades (liberdade no. 1);

•A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar 
ao seu próximo (liberdade no. 2);

•A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus 
aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie 
(liberdade no. 3).



BANCO DO BRASIL

BB deve economizar R$ 90 milhões com software livre até 2010
Editoria: Governos
07/Feb/2007 - 09:02

...o banco já economizou, de 2005 até agora, aproximadamente R$ 22 milhões 

fonte: http://www.tiinside.com.br/Filtro.asp?C=263&ID=70414 
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� se os processos de inovação educacional conduzidos
numa lógica centralista se revelam incapazes de atingir os
seus objetivos é preciso dar uma maior atenção ao que se
passa ao nível das escolas e dos professores.

CONCLUSÕES

� na verdade, passou a ser um lugar-comum considerar os
professores como elementos-chave para o sucesso da
reforma educativa;

� o processo de apropriação da tecnologia pelos
professores é complexo e tradicionalmente problemático;


