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RESUMO

 Uma proposta de intervenção na sala de aula, de forma interdisciplinar, através de Metodologias inovadoras de práticas
pedagógicas a serem aplicadas no ensino da biologia e da matemática na Rede Estadual de Ensino do município de
Ribeira do Pombal no Estado da Bahia e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus
Camaçari. Este artigo ressalta a oportunidade de reavaliarmos as práticas pedagógicas inerentes no âmbito escolar que
reproduzem uma forma fragmentada e não contextualizada de difusão do conhecimento formal, que traz pouco
envolvimento colaborativo de discentes e docentes numa aprendizagem significativa. Nossa perspectiva é a de
intervenção direta através de propostas que oportunize seus respectivos campos de ação, mediando e potencializando
o ensino que na construção coletiva do conhecimento.
 
Palavras-chave: Intervenção, Práticas Pedagógicas, Tecnologia.

Resumem:

Una propuesta de intervención metodológica que puede ser aplicada en las clases de forma interdisciplinar, por médios
e pláticas pedagógicas innovadoras en la enseñanza de la biologia y matemática en las escuelas públicas del municipio
de Ribeira do Pombal en el Estado de Bahia y el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Bahia –
Campus de Camaçari. És un artículo que destaca la oportunidad de reevaluar las platicas pedagógicas en las escuelas
que reproducen de forma fragmentada la difusión del conocimiento contextualizado no formal, que trae muy poca
participación colaborativa a los estudiantes y profesores en el aprendizaje significativo. Una intervención directa a través
de propuestas que oportunize sus respectivos campos de acción, mediar y potenciar la enseñanza que permiten la
construcción colectiva del conocimiento.
 
 
Palabras clave: Intervención, Platicas Pedagógicas, Tecnología.
 

1.  INTRODUÇÃO
A sociedade busca de forma ininterrupta descobrir, encontrar e dominar; o que aliás tem feito com o uso das tecnologias
em busca de aprimoramentos, o que resulta um constante processo de aprendizagem, utilizando esses meios como
interlocutores no processo de construção do conhecimento.
A conflagração técnico-científica-informacional, originada no mundo contemporâneo das TCI (Tecnologias de
Comunicação e Informação), é vivenciada atualmente através de inovações e tecnologias que trazem o conforto,
comodidade e bem estar social, porém ainda de forma desigual.
Segundo Moran (2000, p. 68) a visão cartesiana que acompanhou todas as áreas do conhecimento até o século XX não
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responde mais as necessidades da formação acadêmica dos discentes no século XXI.
As mudanças provocadas com o advento da tecnologia trazem à tona questionamentos em relação à postura de
qualquer profissional e, sobretudo, do profissional da educação diante do seu compromisso frente a seus aprendizes e
da sociedade a qual ele pertence, onde não basta conhecer, mas necessita-se diversificar a forma de trabalho e as
propostas pedagógicas, que hoje têm ligação direta com o processo tecnológico emergente, buscando alternativas que
se adéque à mediação pedagógica de execução caracterizada pela vivência comutativa entre os que apreendem o
mundo e os que viabilizam essa experiência do ensinar, nessa perspectiva o processo de ensino e aprendizagem se dá
de forma comutativa baseada na construção coletiva do conhecimento e na adequação dos papéis ali impostos na
relação docente e discente se afastando da forma autoritária para a forma colaborativa de interação. Esse movimento
de construção coletiva é apoiado pela mediação do uso de tecnologias inteligentes capazes de ressignificar conceitos e
estruturar novos saberes. Uma expressão desse pensamento é o conceito de e-moderação tratado a seguir.
Segundo Dias (2010), citado por Lina Morgado (2010), da Universidade de Minho, Portugal, em um capítulo intitulado
“Da e-moderação à mediação colaborativa nas comunidades de aprendizagem” expressa o seguinte sobre essa
temática:
O principal papel do e – moderador consiste em promover o envolvimento dos participantes de um modo que o
conhecimento por eles construído seja utilizável em novas e diferentes situações. Promover um processo de construção
e significados e não de transmissão de conteúdos . Com efeito, a experiência educacional emerge da combinação entre
adequada organização das atividades de aprendizagem, contexto e estilo de intervenção e o acompanhamento do
moderador. (Dias 2010, p. 237).
Sendo assim, surge a necessidade de uma profunda reflexão pedagógica para contribuir como observador desse
processo em construção com alguns avanços que venham a despertar nos alunos a consciência de que as Tecnologias
Educativas são alternativas que já fazem parte do nosso dia-a-dia, podendo ser usado na confecção de ricos e criativos
materiais didáticos, que servirão como instrumentos para enriquecer as aulas de Biologia e Matemática, motivando-os a
enxergar a escola como ambiente de aprendizagem atrativo.
De acordo com Paulo Freire (1996):
É imprescindível, portanto que a escola instigue constantemente a curiosidade do educando em vez de “amaciá-la” ou
domesticá-la. É preciso mostrar ao educando que o uso ingênuo da curiosidade altera a sua capacidade de achar e
obstaculiza a exatidão do achado”. (FREIRE, 1996, p. 140)
De acordo com Heloisa Dupas Penteado (2010)
[...] devemos resgatar o momento em que o professor percebe a emergência de um objeto de análise a ser pesquisado
com os referenciais da pesquisa acadêmica. Isso pressupõe uma trajetória acadêmica não só para compreender sua
atuação, como também para propor modificações em suas práticas escolares. (PENTEADO, 2010, p. 125)
Em decorrência de tais fatos, os professores de Biologia e Matemática, como cientistas sociais e educadores, que
interagem de forma científica e dialética na sociedade contemporânea são convocados a pesquisar, interagir,
questionar, criticar e finalmente criar perspectivas sobre a estrutura e o contexto da inclusão digital voltada ao uso das
TICs no ensino dessas disciplinas, de modo que esta docência se modifique para atender as transformações nos
processos comunicativos e da socialização da informação no mundo contemporâneo, através do suporte das
ferramentas didático-tecnológicas, objetivando tornar essas aulas mais dinâmicas, interessantes e interativas para o
educando e para o educador.
Esse é fator instigante que cada educador no mundo contemporâneo deve se conscientizar em busca de uma nova
postura na arte de educar de transformar o conhecimento, de forma estimulante, numa emergência de novos saberes.
Deve-se romper as barreiras das aulas expositivas e o modelo de “transmissão” de informações. Aliado a isso, o
discente precisar se capacitar para construir seu próprio conhecimento - movimento de se apropriar e desenvolver o
conhecimento- de forma crítica.
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem como uma de suas principais características, a interdisciplinaridade. As
questões são elaboradas de forma contextualizada e esperando do aluno muito mais do que o simples decorar de uma
fórmula ou conteúdo. Exige interpretação de textos, gráficos e figuras. Então porque não unir numa mesma atividade
conteúdos de biologia e matemática?
Um dos temas muito abordados nesse exame na área da Ciência da Natureza e suas Tecnologias tratam de Ecologia e
Meio Ambiente. Enquanto que o conceito das funções é um dos temas mais abordados nesse exame, não apenas na
matemática como em outras disciplinas.
Segundo os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM) de Matemática, o ensino deve ser contextualizado,
integrado e relacionado a outros conhecimentos, com o objetivo de desenvolver habilidades e competências. E um dos
temas estruturadores do Ensino Médio dessa disciplina, são as Funções.
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Conforme este instrumento (PCNEM), o estudo das funções deve possibilitar ao aluno adquirir a linguagem algébrica
necessária para expressar a relação entre grandezas e modelar situações-problema.
2. MARCO TEÓRICO CONCEITUAL
2.1 Da Abordagem Disciplinar à Interdisciplinaridade
A Educação Escolar observa as mudanças, tenta influenciar, permite ser influenciada pela sociedade com o uso das
tecnologias da informação e comunicação numa tentativa de adaptar-se ao processo evolutivo dessas tendências. Essa
perspectiva desprovida de sustentabilidade para os aportes pedagógicos, reflete um sistema de ensino inoperante, tal
fato, representa para as instituições de ensino, exigências complexas de Políticas Públicas.
Dessa forma, surge a indagação para o desenvolvimento de estratégias de ação em articulação com as exigências
sociais.
As tecnologias digitais, através das aplicações conversacionais e de publicação aberta da Web, transportaram-nos para
a dimensão virtual da aldeia global de Mac Luhan. É um aspecto, que compreende naturalmente, a renovação do
pensamento pedagógico que decorre do conjunto de desafios para a aprendizagem na sociedade do conhecimento em
rede.
 
 
A natureza e a exigência dos processos de globalização terão de ser observadas, neste enquadramento, na perspectiva
da formação das competências para a inclusão, a participação e a colaboração na construção conjunta das
aprendizagens (Dias, 2008), as quais, no seu conjunto, constituem as estruturas participatórias para a inovação na
criação do novo conhecimento nos cenários emergentes das aprendizagens em rede.
Diante do exposto, acredito que os coletivos de experiências nesse campo de estudo são de grande valor pedagógico e
incentivo para educadores e educandos. Com a mediação das ações pelos professores de Matemática e Biologia, que
deve estar sempre aberto ao diálogo, os estudantes podem produzir conhecimento numa linguagem próxima de sua
realidade, utilizando-se da criatividade e valorização do que cada um sabe nessa ação coletiva.
O novo contexto sócio interacionista, tem estimulado um intenso debate científico sobre as fronteiras das ciências, sobre
as dificuldades, mas também as vantagens que podem decorrer da nova perspectiva integradora que facilite e estimule
a colaboração entre as várias ciências e a difusão de conhecimentos, levantando igualmente questões acerca da
necessidade de reformular a formação, a formação acadêmica, ou o processo de aprendizagem para a sustentabilidade
(Henry, 2009).
Segundo Elon Lages Lima (2006), as funções exponenciais são juntamente com as funções afins e quadráticas, os
modelos matemáticos mais utilizados para se resolver problemas elementares tenham (as exponenciais) importância
considerável na universidade, bem como nas aplicações de Matemática em atividades científicas ou profissionais.
A escolha da função (ou modelo adequado) para um determinado problema deve ser focada nas propriedades que cada
função apresenta.
A função exponencial possibilita um trabalho de natureza interdisciplinar, uma vez que suas aplicações aparecem em
várias áreas do conhecimento:

• Biologia: Crescimento Populacional
• Física: Resfriamento de um corpo em função do tempo
• Química: Desintegração Radioativa
• Matemática Financeira: Juros Compostos

3. MATERIAL E MÉTODOS
No transcorrer do Ano Letivo de 2015, tanto o IFBA Campus Camaçari, quanto o CCRP – Colégio Estadual Central de
Ribeira do Pombal estarão articulados na troca de experiências com o Ensino Profissionalizante e o Ensino Médio
regular para desenvolverem mutuamente uma estratégia de Ensino/Aprendizagem focados no desenvolvimento de
metodologias com uso dos MOBILE LEARNING (dispositivos móveis de aprendizagem) através da WEB em REDES
COLABORATIVAS de Softwares Educacionais, numa parceria com a FIOCRUZ SALVADOR, que já desenvolveu um
programa específico na captação de informações de bactérias que são invisíveis a olho nu, e que passamos
despercebidos enquanto a sua existência; além de outra parceria com o PORTAL MATHWAREHOUSE, que
disponibilizam animações e simulações, que mostra como funciona o crescimento exponencial em diversas situações do
mundo real.
Os Mobile Learning são dispositivos móveis que tem um grande potencial quando se trata de aprendizagem
colaborativa, aqui referimos a elementos facilitadores de aprendizagem no mundo atual. São novas estratégias e
ferramentas que oferece possibilidades dentro do processo ensino/aprendizagem como um novo modelo de ensino
on-line (e-learning), através do surgimento e disseminação de tecnologias de informação e comunicação em redes
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informatizadas que possibilitaram a ampliação na infraestrutura dentro do escopo focado para uma aprendizagem
significativa em tempo hábil.
Uma das modalidades de aprender de forma coletiva na educação está sob a égide da “aprendizagem móvel e
compacta”: Aplicativos educacionais, site habilitados, jogos educacionais interativos, mensagem de textos, vídeos. É
uma integração de acesso a muitas informações via internet com dispositivos móveis avançados, onde quer que
estejamos conectados sem fio ou de outra forma através da popularização de rede mundial de informações conectadas.
A utilização desses recursos direciona o educador para uma dinâmica de ensino envolvente e colaborativa que busca
estratégias e o comprometimento de educadores e educandos possibilitando uma conectividade através de novos
recursos educacionais.
O Portal Mathwarehouse é um portal do professor de matemática que disponibiliza simulações de animações com
recursos digitais apropriados para facilitar o Plano de Curso e Planos de Aula do professor de matemática usando
tecnologias educacionais no ambiente de aprendizagem.
As redes colaborativas são espaços sociais que tem grandes variáveis em diversas funções com potencial que se
tornam igualitárias em se tratando de outros meios de interação social em busca de aprimorar os conhecimentos
científicos. Desta maneira, a interatividade virtual, converge para um suporte pedagógico que re-significa as
comunidades virtuais entre os indivíduos para aprenderem mais e melhor juntos. De forma que, os benefícios garantam
a efetividade da Rede Colaborativa como base de sustentação para preencher lacunas que ficam para traz com
métodos tradicionais.
Ter a FIOCRUZ SALVADOR como parceira de investigação científica, significa um suporte que funciona como
assessoria técnica para os pesquisadores envolvidos com o projeto de pesquisa, nos assuntos relacionados à
Propriedade Intelectual e Inovação que envolvam na contrapartida Instituições Públicas de Educação de Ensino Médio e
Profissionalizante, que serve para interagir com pesquisadores, prospectar, monitorar, identificar possíveis parcerias
para pesquisas conforme consta como uma das atribuições do NIT – Núcleo de Inovações Tecnológicas do Marco
Regulatório para parcerias com a FIOCRUZ.
3.1 Dados da Aula
De que forma será aplicada essa metodologia?
Trata-se de um perfil epistemológico de aprendizagem inovador para ambas as instituições, que juntas pretendem
construir o conhecimento de forma interdisciplinar entre as disciplinas de Biologia e Matemática no ambiente de
aprendizagem do seguinte modo:

• A aula começa com os dois professores de matemática e biologia numa mesma sala. Inicialmente, os discentes
são organizados em semicírculo para a exibição de um vídeo retirado do youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=VjrvI6j-6b8) que fala sobre a reprodução das bactérias.

• Em seguida, é lançado um debate na sala para que os alunos comentem o que acharam de mais significativo no
vídeo.

• O professor de Biologia introduz animações e simulações detalhando que as Bactérias são microrganismos
unicelulares, formados de uma célula procariótica, que de certa forma contribuíram para formação da biosfera
terrestre como todo. Com objetivos bem definidos, de mostrar aos alunos que esse é um tipo de célula primitiva
que não tem material genético separado num núcleo, e que é dotado apenas de uma só organela, ribossomo,
que podem apresentar pequenas porções de DNA soltas na célula apesar de que nos dias atuais a maioria delas
são bastante ofensivas. São informações básicas sobre bactérias que os educandos precisam saber, inclusive
aquelas que sintetizam seu próprio alimento, as conhecidas autótrofas, bem como as heterótrofas, que
dependem de compostos orgânicos, já prontos no ambiente; que pode ser decompositora por se alimentar de
matéria orgânica morta.

• Após esse espaço lúdico de animações e simulações, se faz necessário introduzir nesse momento as bactérias
heterótrofas parasitas que causam algumas doenças no homem, como pneumonia, tuberculose, difteria, tétano e
cólera. E outras que são essenciais para o funcionamento do sistema digestório, principalmente nos intestinos; e
que são úteis na fabricação de laticínios, como queijos e iogurtes. Para natureza, elas também têm um papel
importantíssimo na manutenção do equilíbrio ecológico.

• Então a professora de Matemática faz uma provocação perguntando se o crescimento das bactérias poderia ser
modelado através de alguma função já estudada.

• O professor de Biologia começa a indagar se as presenças de bactérias na atmosfera terrestre, desde a era
primitiva aos dias atuais, contribuíram positivamente para biodiversidade do planeta ou causam mais danos à
saúde humana e animal?

• As atividades terão uma duração de 100 minutos a cada semana, referentes às duas aulas geminadas, cada
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uma com 50 minutos, sendo um total de duas semanais.
• Indagações e Pesquisa: Aplicações da Função Exponencial no crescimento da população de bactérias: Os

professores elaboram um texto que discute o crescimento populacional das bactérias, com base no vídeo e em
textos científicos da internet ou livro didático (fazendo adaptações) e propõe que os estudantes, em dupla,
respondam a alguns questionamentos, tais como:

a)Qual o número de bactérias existentes após três horas do início do experimento?
b)Esse crescimento das bactérias pode ser modelado através de funções afins, quadráticas ou exponenciais? Justifique
com base na tabela do Excel, onde uma das colunas será o tempo, em horas, e o outro o número de bactérias
existentes. E depois de atribuir valores ao tempo, de preferência até 8 horas e perceber o resultado, criar no próprio
Excel um gráfico que caracterize essa função.
c)Por fim, encontrar a lei de formação da função que relaciona as seguintes grandezas: o número N de bactérias
existentes na amostra e o tempo, em horas?
d)Com Biologia, os alunos terão acesso ao LIVRO DIGITAL (Biological Connect) onde está localizado um Laboratório
Virtual. A partir daqui, será formado grupos de pesquisas que vão localizar e montar um ambiente de análises
totalmente equipado dentro de LÓCUS VIRTUAL para experiências que com ênfase às análises de bactérias usando um
Microscópio Virtual que se encontra dentro do aplicativo na estrutura do livro em referência.
3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, os alunos terão acesso aos conteúdos de funções afins, quadráticas e exponenciais, com aulas
expositivas, com uso do Datashow e práticas no laboratório de informática com a ajuda do software WINPLOT 1, e no
âmbito da biologia, será usado uma tática da persuasão com o Livro Digital já armazenado em seus MOBILE
LEARNING e intermédios via internet, com aplicativos APP2, que de acordo com o marketing das tecnologias, são
funções para facilitar a vida dos utilizadores, proporcionando-lhes um acesso direto a serviços de notícias, informação
meteorológica, jogos, serviços de mapas, com geo-localização, através de GPS ou utilitários do mais variado tipo de
finalidades. ACD, um termo em inglês Automatic Call Distributo, em termos de dispositivos móveis de aprendizagem
como um distribuidor automático de chamadas, que permite entradas e saídas de informações a um grupo específicos
de terminais conectados através de integração computadorizada. E ANATOMY LABs que são aplicativos que localizam
laboratórios de biologia virtual pela rede mundial de computadores conectados com outras fontes agregadas no bojo das
tecnologias da comunicação e informação. Essa metodologia será dividida em duas “etapas” ou “momentos” bem
determinados a seguir:
I. Etapa de Implantação (inicialmente com cursos de capacitação).
Para que essa atividade interdisciplinar seja realizada, alguns pré-requisitos se fazem necessários:

◦ No Colégio Estadual Central de Ribeira do Pombal: os alunos a partir de 2015 receberam do MEC um livro de
Biologia digital, para facilitar o manuseio do mesmo, torna-se necessário um treinamento prévio.

◦ Nas duas instituições, pelo fato de uma parte do trabalho ser feita com o uso do Excel, torna-se fundamental um
treinamento sobre noções básicas de informática, focando no uso das planilhas, fórmulas e gráficos do Excel.

◦ Além disso, em Matemática será utilizado um software educacional livre chamado WINPLOT nas aulas práticas
sobre funções. Então se faz necessário um curso de extensão sobre as noções do software e como plotar cada
uma das funções que será estudada.

◦ Primeiramente, para entender sobre função exponencial será preciso algumas aulas sobre uma revisão de
potenciação.

Com essa proposta de atividade, o aluno através do suporte do Excel, planilha e gráfico, diante do vídeo, das
discussões provocadas, das inferências e dos conhecimentos prévios sobre funções afins, quadrática, e das aulas de
biologia sobre a reprodução e características das bactérias, poderá perceber que não se trata nem de uma função afim,
nem muito menos quadrática. Tendo maior possibilidade de deduzir que o crescimento das bactérias ocorre de maneira
sempre crescente e não origina uma reta.
O propósito é fazer com que o aluno consiga descobrir um modelo de função que descreva o processo de reprodução
das bactérias.
De um modo geral, o modelo matemático usado para resolver esse tipo de situação é dado por uma função exponencial
do tipo: , onde o valor de b será o valor inicial da população de bactérias, e este poderá ser encontrado no texto
elaborado pelos professores (Joesio e Karine), o valor de a depende da forma como acontece essa multiplicação de
bactérias, elas duplicam, triplicam..., agora, nesse caso, específico como o tempo é representado pelo expoente x.
O que os alunos poderão perceber é que existe uma característica nas funções tipo exponencial, se calcularmos a
população de bactérias e intervalos de tempo iguais, iremos obter sempre a população do instante anterior multiplicada
por uma constante n. E é essa ideia que aproxima a função exponencial da progressão geométrica que é uma
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sequência onde cada termo da sequência, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por uma constante diferente de
zero (que seria o n).
II. Etapa Motivacional
Serão realizadas oficinas já no 2º semestre de 2015 sobre Tecnologias Educativas, tendo como público-alvo, alunos do
Ensino Médio, para produção de protótipos com softwares educacionais, que possam tornar essas aulas mais atrativas,
dando uma nova visão às práticas educativas para o conhecimento científico, com a utilização do aparelhamento
tecnológico, que seja de uso pessoal ou do patrimônio público (uma via acessível a todos), com o objetivo de mostrar
aos educandos que as TICs já fazem parte do nosso cotidiano.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo vem pactuar com as ideias de FREIRE (2015, p. 24) quando ele diz que ensinar não é transferir
conhecimentos, mas criar possibilidades para sua produção ou a sua construção. Deve-se formar alunos críticos,
criativos e participativos na sociedade; e se não houver uma mudança didática do processo de ensino/aprendizagem
este objetivo dificilmente será alcançado.
Aqui, referimos a um processo de mediação, conduzido por meio de dispositivos de aprendizagem eletrônico, entre os
sujeitos que compartilham os espaços de aprendizagem virtual, e tem como objetivo a produção do conhecimento de
forma compartilhada, foco principal desse artigo apoiado em pesquisas bibliográficas e conhecimentos básicos das
TICs.
No momento em que os professores de Biologia e Matemática possibilitam a interligação das funções exponenciais com
o crescimento populacional das bactérias e suscitam discussões sobre o tema, a forma de abordagem do conteúdo
deixa de ser fragmentada e descontextualizada e o aluno passa a ter um papel importante no seu processo de
aprendizagem.
A atividade interdisciplinar desse trabalho só vem a corroborar com as ideias de D’Ambrósio (2003 apud Nahum
Cavalcante, 2010) ao falar sobre a necessidade da participação dos alunos no seu processo de conhecimento, “É
preciso substituir os processos de ensino que priorizam a exposição, que levam a um receber passivo do conteúdo...”
A necessidade de incorporação das tecnologias de informação no ambiente de aprendizagem torna-se extremamente
essencial para ampliar as possibilidades de construção do conhecimento. É preciso a participação efetiva dos alunos no
seu próprio processo de aprendizagem.
Não basta que o aluno saiba a forma algébrica de uma função, ele precisa compreender quando uma determinada
situação pode ser modelada através desta função. Isso é aprender a pensar.
Não há dúvida de que as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram mudanças consideráveis e
positivas para a educação. Vídeos, programas educativos na televisão e no computador, sites educacionais, softwares
diferenciados transformam a realidade da aula tradicioanal, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem[...] Para que
as TICs [Tecnologias da Informação e Comunicação] possam trazer alterações no processo educativo, no entanto, elas
precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades
do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, realmente, faça diferença[...](KENSKI, 2007, p.46).
O uso das TICs pode ser verificado em toda a atividade proposta, primeiramente como agente provocador, através de
um vídeo/animação do youtube; depois com as animações e simulações propostas pelo professor de Biologia; no uso
do livro digital, como fonte de pesquisa sobre a reprodução e o crescimento das bactérias, na utilização do Excel, para
conseguir identificar qual a função que melhor modelaria esse crescimento.  E nas etapas de implantação, as TICs
também terão seu papel preponderante, sem essas etapas a atividade poderia ficar inviabilizada, pois a tecnologia será
usada no treinamento para o uso eficiente do livro digital, no uso do software educacional WINPLOT, para o estudo das
funções, nas aulas sobre noções de Excel, para trabalhar as fórmulas e gráficos. Todas essas ações estão agregadas a
valores pedagógicos da interdisciplinaridade entre biologia e matemática conforme descrito na discussão da página 10
deste artigo.
A educação no Brasil precisa ser problematizada com repercussões cognitivas focadas na cibernética social. Pierre
Lévy por sua vez, aproximando-se mais do aspecto educacional, indica-nos que o ciberespaço-tempo digitalizado, seja
da informática, das telecomunicações ou através de Móble Learning, (grifos nossos) favorece a emergência de uma
nova modalidade de conhecimento diferindo do saber teórico, como dispositivos de comunicação interativo e
comunitário, que se apresenta justamente como um dos instrumentos privilegiados da inateligência coletiva.3 (LÉVY,
2010 p. 29).
A nossa abordagem nesse artigo, é para uma PEDAGOGIA ABERTA no âmago da concepção de pessoa, que permita
a ela ser reajustada ou modificada em seu próprio conceito de ser humano (self-concept). Vivemos em um momento
sublime no processo histórico da humanidade sobre o acesso a informação, momento de concepção educativa por uma
ecopercepção, por uma ecopedagogia do aprender fazendo, ensinando e aprendendo.
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“No mundo de hoje, a aprendizagem mais útil socialmente é a aprendizagem dos processos de aprendizagem; é
também aprender a ficar sempre aberto à sua própria experiência e a integrar em sí o prórpio processo de mudança”.
“Aprender a Aprender” é a pedra angular de uma renovação pedagógica num mundo transformações rápidas, e que
tranforma a mudança no próprio sentido dde seu devir. TARDIF e GAUTHIER (2013, p.273).
Temos aqui, uma proposta por uma didática colaborativa onde os discentes são nossos parceiros na vanguarda do
conhecimento participativo no ambiente de aprendizagem em  contextos de comunidades virtuais. O Ensino Médio da
Rede Pública deve agregar seus valores, nos aportes que o mundo virtual no oferece através das Tecnologias da
Comunicação e Informação. São tecnologias de inteligência onde saber científico deve ser proporcionado pensando no
outro, com novos sentidos e novas perspectivas. 
Há muitos males sociais que privam as pessoas de viverem minimamente bem: a pobreza extrema, a fome coletiva, a
subnutrição, a destituição e marginalização social, a privação extrema, a fome coletiva, a subnutrição, a destituição e
marginalização social, a privação de direitos básicos, a carência de oportunidades, a opressão e a insegurança
econômica política e social.
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1. O WINPLOT é um programa que foi desenvolvido pelo professor norte-americano Richard Parris, da Philips
Exeter Academy, por volta de 1985. O ‘download’ pode ser feito gratuitamente no site oficial do ‘software’:
http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html.  O WINPLOT é uma ferramenta computacional onde a principal função
é plotar (traçar) gráficos em duas e três dimensões de maneira simples, capaz de representar vários tipos de
gráficos, além de mostrar qualquer equação, desde pontos, funções (explícitas, implícitas e paramétricas),
auxiliando nos estudos da geometria analítica e dos cálculos de integral, limites e derivadas.

2. APP é a abreviatura de application, ou seja, aplicação. Aplicação essa que é instalada em smartphone, e muitos
outros dispositivos móveis de aprendizagem.

      3. Ver Pierre Lévy, A inteligência coletiva, São Paulo Loyola, 1998.
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