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E assim se passaram os  
anos ... 
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Um agricultor vende um saco de 
batatas a 100 reais.
Seus custos de produção são de 4/5 
do preço de venda.
Qual é seu lucro?

Ensino antes de 1960



Ensino tradicional antes de 1970

Um agricultor vende um saco de
batatas a 100 reais.
Seus custos de produção são de 4/5
do preço de venda, isto é 80 reais.
Qual é o seu lucro?



Um agricultor troca um conjunto B de batatas 
por um conjunto M de moedas. O número cardinal
do conjunto M é igual a 100 e cada elemento vale 
1 real.
Desenhe 100 grandes pontos representando os elementos
do conjunto M. 
O conjunto C dos custos de produção engloba menos 20
do total de grandes pontos do conjunto M.
Represente o conjunto C como um sub-conjunto do 
conjunto M e dê a resposta da seguinte questão:
Qual é o cardinal L do lucro (desenhe em vermelho)?

Ensino moderno dos anos 70



Ensino renovado em 1980

Um agricultor vende um saco de batatas
a 100 reais.
Seus custos de produção são de 80 reais
e o lucro de 20 reais. 
Exercício:
Sublinhe a palavra 'batatas' e discuta isto
com o seu vizinho.



Ensino reformado em 1980
Um agrikultor Kapitalista previlegiado se
inriquece ilicitamente de 20 reais com um
sacz de batatz.
Analize o teksto e procure os erros de 
conteudo, dre gramatika, de ortografia
e ponctuacao. Em seguida diga o que 
voce, enquanto estudante, oprimido, negro
e favelado, pensa desta forma de enrikecer.



Ensino assistido por computador  
( CAE: Computer Aided Education) em 1990

Um produtor do cyberspace inicia um query a um
data-bank (SQL) que display a taxa momentânea 
da sua plantação de batatas. Ele carrega seu software
com uma planilha eletrônica que lhe dá o cash-flow
anual.
Desenha com seu mouse uma contorno (3D-STUDIO)
de um saco de batatas.
Depois, ele se loga à Net pelo seu modem Hayes (14400),
site potato e segue as indicações do menu.
Para saber a questão, click sobre '?'.



O que é um 
agricultor??!

Ensino adaptado ao ano 2000
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Como vemos as Como vemos as 
tecnologias digitais?tecnologias digitais?



Jean Marccote – 1889 classroom of future

in  David Buckingham
“Beyond Technology”
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Takahashi, 2000
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Como vemos as tecnologias?Como vemos as tecnologias?

Computador 
não é 
ferramenta

Computador Computador 
(net) não é (net) não é 
ferramentaferramenta
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internet enquanto espaço socialinternet enquanto espaço social



… isso significa compreendê-la “mais como os da 
Alemanha do que como os dos martelos.
Os efeitos da Alemanha sobre as pessoas dentro dela é o 
de torná-los alemães (pelo menos na maior parte dos 
casos); os efeitos do martelo não é fazer com que as 
pessoas sejam martelos (…) mas pregar pregos na 
madeira. Enquanto entendermos a internet como um 
martelo, vamos deixar de compreendê-la como 
compreendemos o exemplo da Alemanha.

http://www.lse.a
c.uk

internet enquanto espaço socialinternet enquanto espaço social
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http://www.lse.a
c.uk

Como vemos as tecnologias?Como vemos as tecnologias?
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O problema é que as O problema é que as 
perspectivas modernas perspectivas modernas 

tendem a reduzir a tendem a reduzir a 
internet à um martelointernet à um martelo..



a escolaa escola

o outro

EU
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Jargon file (arquivo de jargões) http://catb.org/jargon/

Indivíduos que se dedicam com entusiamo à programação. Indivíduos que se dedicam com entusiamo à programação. 

“O compartilhamento de informações é 
um bem poderoso e positivo, e que é 

dever ético dos hackers compartilhar suas 
experiências elaborando softwares 

gratuitos e facilitar o acesso a 
informações e recursos de computação 

sempre que possível”
Pekka 

Himanen

Ética hackerÉtica hacker
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Pekka Himanen
Manuel Castells
Linus Torvalds

http://pirex.com.br/

sic!sic!http://www.pekkahimanen.org

Compartilhamento Compartilhamento 

AcessibilidadeAcessibilidade

tomar as máquinas em suas tomar as máquinas em suas 
mãos para melhorar as mãos para melhorar as 
próprias máquinas e o próprias máquinas e o 
mundo.mundo.

          Steven Levy - Steven Levy - HackerHacker

DescentralizaçãoDescentralização

Copyleft  nelson pretto....  copie tudo!

Ética hackerÉtica hacker



Software livreSoftware livre

O movimento “software livre” (código aberto) não O movimento “software livre” (código aberto) não 
faz nenhum dos dois tipos de equívocos, porque não faz nenhum dos dois tipos de equívocos, porque não 

tem funcionários, não faz investimentos e nem tem funcionários, não faz investimentos e nem 
mesmo toma decisões.mesmo toma decisões.

Não se trata de uma organização e sim um Não se trata de uma organização e sim um 
ecossistema, extremamente tolerante às falhasecossistema, extremamente tolerante às falhas..

  O movimento do código aberto não  reduz a O movimento do código aberto não  reduz a 
probabilidade do erro e sim reduz o seu custo; probabilidade do erro e sim reduz o seu custo; 

essencialmente, o erro chega sem custos.essencialmente, o erro chega sem custos.

Reduz o custo dos erros e estimula inovação

organizações (tradicionais) Preocupa-se com os erros

Estimula os potenciais sucessos

Clay Shirky
//www.shirky.comCopyleft  nelson pretto....  copie tudo!

 (tentam reduzir os custos do erro)



Arquitetura da escola

Pedagogia embarcada na TIC

Currículos fechado – pouca flexibilidade

Recursos Educacionais abertos
Reforma LDA

Governança da internet

Para continuar a conversa...Para continuar a conversa...

...
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