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RESUMO 

Esse texto relata um estudo que teve como objetivo analisar possíveis influências da transposição informática nos 
processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Para tanto, utilizamos pesquisa bibliográfica onde, levando em conta 
uma questão norteadora, efetuamos uma busca nos principais bancos de dados. Selecionamos quatro artigos e um capítulo 
de livro, cujo conteúdo foi analisado a partir da análise textual discursiva, gerando categorias emergentes. Com base nessas 
categorias apresentamos e discutimos os resultados. Esses apontam que a transposição informática, quando considerada 
no planejamento de práticas pedagógicas para o ensino da Matemática, pode ser base para possibilitar que o aluno avance 
nas suas construções mentais, no sentido de auxiliá-lo a experimentar, verificar e justificar alguns conceitos matemáticos. 
Por propiciar o desenvolvimento de processos interativos, possibilita a ampliação do pensamento do educando para além 
dos conceitos já construídos, favorecendo representações e pensamentos autônomos e complexos, levando-o a 
desenvolver diferentes percepções e construções mentais. Inferimos ainda, que quando as tecnologias digitais são 
integradas à prática educativa, permitem a exploração e a construção de novos conhecimentos sobre os objetos do saber, 
propiciando a interação e a criação de diversificadas representações desses objetos nos processos de ensino 
aprendizagem. A transposição informática permite lidar com os conceitos matemáticos de forma dinâmica e complexa, 
porém um resultado satisfatório para a aprendizagem vai depender da escolha do professor quanto às funcionalidades e 
potencialidades desses recursos tecnológicos.  
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RESUMEN 

Este texto relata un estudio que tuvo como objetivo analizar posibles influencias de la transposición informática en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática. Para tanto, utilizamos pesquisa bibliográfica en la cual, partiendo 
de una pregunta orientadora, efectuamos una búsqueda en los principales bancos de datos. Seleccionamos cuatro artículos 
y un capítulo de libro, cuyo contenido fue analizado a partir del análisis textual discursivo, generando categorías 
emergentes. Con base en esas categorías, presentamos y discutimos los resultados. Estos señalan que la transposición 
informática, cuando es considerada en la planificación de prácticas pedagógicas para la enseñanza de la Matemática, 
puede ser la base para posibilitar que el alumno avance en sus construcciones mentales, en el sentido de auxiliarlo a 
probar, verificar y justificar algunos conceptos matemáticos. Por propiciar el desarrollo de procesos interactivos, posibilita 
la ampliación del pensamiento del educando para más allá de los conceptos ya construidos, favoreciendo representaciones 
y pensamientos autónomos y complejos, llevándolo a desarrollar diferentes percepciones y construcciones mentales. 
Inferimos, también, que cuando las tecnologías digitales son integradas a la práctica educativa, permiten la explotación y 
la construcción de nuevos conocimientos sobre os objetos del saber, propiciando la interacción y la creación de 
diversificadas representaciones de esos objetos en los procesos de enseñanza aprendizaje. La transposición informática 
permite trabajar con los conceptos matemáticos de forma dinámica y compleja; sin embargo, un resultado satisfactorio para 
el aprendizaje va a depender de la elección del profesor en cuanto a las funcionalidades y potencialidades de esos recursos 
tecnológicos. 

Palabras clave: Transposición informática; procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática; tecnología digital; 
recursos computacionales. 
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SOME IMPLICATIONS IN INFORMATICS TRANSPOSITION IN THE 
PROCESSES OF TEACHING AND LEARNING IN MATHEMATICS 
 

ABSTRACT: 

This text reports a study that aimed at analyzing possible influences of informatics transposition in teaching and learning 
processes of Mathematics. For this, we used bibliographic research in which, departing from a guiding question, we 
researched in the main databases. We selected four articles and a book chapter, which was analyzed from discursive 
analysis perspective, and emergent categories were generated. Based on these categories, we presented and discussed 
results. These pointed out that informatics transposition, when it is considered in Mathematics pedagogic practice planning, 
may be the base to allow students to evolve in their mental constructions, in the sense of helping them to prove, to verify, 
and to justify some mathematics concepts. Because this is encouraged, the development of interactive processes is 
enlarged, allowing them to go beyond the concepts that have already been built.  At the same time, representations and 
autonomous and complex thoughts are enhanced, leading them to develop different perceptions and mental constructions. 
We also inferred that when digital technologies are integrated to education practice, they allow exploration and construction 
of new knowledge on the knowledge objects, encouraging interaction and creation of diversified representations of these 
objects in the teaching and learning process. Informatics transposition allows working with mathematics concepts in a 
dynamic and complex way; nevertheless, a satisfactory output for learning will depend on the teachers’ choice regarding 

functionalities and potentialities of these technologic resources. 

 
KEY WORDS: Informatics transposition; mathematics teaching and learning processes; digital 
technology; computer resources 

 
 
 
 
 

1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

As tecnologias digitais oportunizam o acesso a informações, suportam o tráfego de 
dados e oferecem recursos de comunicação que possibilitam aos sujeitos estarem 
juntos, ultrapassando o tempo e o espaço. Para que isso seja útil na potencialização de 
práticas educativas, numa perspectiva de promover a interação, discussão e análise 
crítica, entre outros aspectos que estão relacionados à construção da aprendizagem, é 
preciso algo mais, além da simples inserção da tecnologia digital no contexto escolar. 

Soares, Pescador e Valentini (2013), analisando a inserção de tecnologia digital no 
espaço escolar, argumentam que isso pode constituir uma oportunidade para que 
professores redimensionem suas práticas, a fim de que incluam em suas aulas, 
atividades em que os estudantes possam atuar de forma colaborativa, favorecendo o 
surgimento de interações voltadas para a construção da aprendizagem. É fundamental 
que se possa perceber que “se as tecnologias forem utilizadas simplesmente para 
transmitir informações já elaboradas, no processo de aprendizagem, elas estarão a 
serviço de uma função pedagógica tradicional sem possibilitar nenhuma inovação ou 
mudanças por parte dos sujeitos envolvidos.” (ABAR, 2011, p. 15). Por isso, as ações 
mais adequadas para potencializar a construção da aprendizagem são as que 
possibilitam exploração, desenvolvimento do raciocínio, dedução e outras operações 
de natureza cognitiva. Assim, as ações pedagógicas propostas pelos professores 
precisam ter como foco que estas sejam desencadeadas. 
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Lévy (1998) considera que as relações humanas se valem dos recursos informacionais, 
apesar de não serem determinados somente por eles; portanto, torna-se bastante 
relevante analisar as transformações que estão ocorrendo na presença e na 
disseminação tão rápida das tecnologias baseadas na informática, objetivando explorar 
e compreender melhor as inter-relações entre tecnologia e modos de pensar. 

[...] é importante observar que apenas a existência das tecnologias que permitem o 
rápido acesso às informações e à comunicação, não garante a construção do 
conhecimento e de uma sociedade preparada para seu uso. Isso depende das 
pessoas e não das tecnologias utilizadas. Nesse aspecto é que se sobressai o papel 
das tecnologias na educação: que seu uso seja direcionado à construção do 
conhecimento e à formação de pessoas competentes para a inserção em uma 
sociedade cada vez mais tecnológica. Desse modo, o uso das tecnologias na 
educação não é um fim em si mesmo e sim um instrumento para o desenvolvimento 
cognitivo. (ABAR, 2011, p. 14). 

Consideramos que um grande desafio para inserir os recursos tecnológicos no espaço 
educativo, numa perspectiva inovadora, esteja em afetar o professor, a fim de que ele 
acredite nessa possibilidade, refletindo sobre sua prática, investigando e escolhendo 
uma concepção de aprendizagem mais adequada para fundamentar a criação de 
práticas pedagógicas que possam favorecer o desenvolvimento de autonomia de 
pensamento e criatividade de seus alunos.  

Também é importante considerar, que a presença dos recursos da tecnologia digital e 
do computador nos espaços escolares, em seus diferentes formatos, não substitui a 
presença do professor, como temem alguns. O que esse mecanismo tecnológico requer 
é um redimensionamento das práticas docentes, no sentido delas se renovarem. 
Segundo Bittencourt (1998, p.03), na interação com o computador “estão em jogo 
diversos aspectos do funcionamento cognitivo, como a criação de outras formas de 
relação espaço-temporal, o gerenciamento da memória e a forma de representação do 
conhecimento, bem como sua capacidade de modelar o real”, além da inclusão dos 
recursos tecnológicos na transposição didática dos conhecimentos.  

A transposição didática4 estuda as transformações por que passam os conteúdos da 
educação, desde sua constituição como saber científico até sua transformação em 
saber escolar, refletindo diretamente nos currículos que constituem os programas 
escolares. Segundo Bellemain (2000), a transposição didática analisa os fenômenos de 
transformação do saber de referência em saber a ensinar e, portanto, sofre a inferência 
de diversos agentes como professores, instrumentos legais, livros, especialistas, 
gestores, sociedade e alunos, que de certa forma, acabam por influenciar no que, como 
e por que ensinar.  

                                                           
4 O conceito de Transposição Didática foi proposto inicialmente pelo sociólogo Michel Verret, em 1975. A Teoria da Transposição Didática 

teve origem em 1982, na Didática das Matemáticas, através do trabalho de Ives Chevallard e Marie-Alberte Johsua, cujo objetivo era analisar e 
discutir o conceito matemático de distância e as transformações sofridas por esse conceito, desde a sua produção teórica, até a sua introdução nos 

programas de geometria da sétima série. Essa teoria parte do pressuposto de que o ensino de um determinado conhecimento só será possível, se este 

sofrer certas transformações para que esteja apto a ser ensinado. (FERNANDES, 2007). 
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No entanto, com a introdução da informática no espaço educativo as condições do 
processo de transposição didática para o ensino da Matemática mudam; na medida em 
que o computador executa algumas tarefas, tais como: cálculos, construção de figuras, 
de gráficos, etc., ele permite ao aluno a organização de atividades mentais 
diferenciadas, possibilitando a introdução de um novo paradigma para a didática da 
educação. (BELLEMAIN, 2000). Ou seja, quando a modelagem dos saberes a serem 
ensinados passa pelos meios eletrônicos, tem-se um procedimento denominado de 
transposição informática5. 

A transposição informática é um processo que integra, explicitamente, a dimensão 
didática e informática nos processos de ensino e aprendizagem, favorecendo repensar 
a estrutura educativa da prática pedagógica, os tipos de atividade e recursos didáticos 
utilizados em sala de aula, bem como os conteúdos ensinados. Segundo Balacheff 
(2000), a transposição informática questiona o uso do computador habitualmente 
denominado sob o termo de “informatização”, afirmando que isso “não constitui uma 
simples transliteração; os ambientes digitais de aprendizado resultam de uma 
construção onde há novas transformações dos objetos de ensino.” (Ibidem, p. 394).  

Essa teoria propõe o uso do computador sob três aspectos denominados: universo 
interno, interface e universo externo. 

a) O universo interno consiste no esquema da programação; é tudo o que é vinculado 
à máquina, isto é, os componentes eletrônicos e a linguagem de programação 
escolhida (os elementos presentes no universo interno vão limitar e dirigir a 
transposição informática). O universo interno diz respeito ao computador, no sentido 
do processamento, das simulações, da sintaxe e da linguagem do programa em 
questão, bem como da natureza da lógica computacional e programação, dentre 
outros aspectos do pensamento computacional que embasa aquilo que o programa 
realiza. 

b) A interface corresponde a “tela” do computador; consiste no lugar de 
comunicação entre o indivíduo e o dispositivo informático; é a ponte entre o 
universo interno e o usuário. É por meio da interface que se realiza a interação 
sujeito computador, onde o sujeito se comunica com o programa, explorando e 
realizando as operações que ele possibilita. 

c) O universo externo é o espaço do operador humano; é o meio onde se 
encontram os conhecimentos mobilizados e as representações construídas pelo 
indivíduo, a partir das interações com os dispositivos informáticos. O universo 
externo é aquele relacionado ao que os usuários, professor e aluno, podem 
engendrar com o programa. Esse fazer tem como base as concepções desses 
sujeitos e suas formas de significação. No caso do professor, tem relação com 
sua maneira de organizar as ações de aprendizagem: estratégias e 
intervenções, tarefas e atividades pedagógicas. No caso do aluno, tem relação 
com o jeito como ele realiza e significa as ações que o programa possibilita. 

                                                           
5 

A Transposição Computacional ou Transposição Informática foi inicialmente tratada pelo estudioso francês em Educação Matemática Nicolas 

Balacheff, respaldado pelos estudos da Inteligência Artificial (IA) e por uma preocupação com a validade epistemológica e didática da sua pesquisa. 

(FERNANDES, 2007). 
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Segundo Almouloud (2007), considerando os três meios em que Balacheff descreve o 
uso do computador, são os processos de transformação entre o universo interno e o 
universo externo, que se identifica como transposição informática. “A interface é o lugar 
da “visualização” e da “manipulação direta” de entidades abstratas que permitem ver 
comportamentos reveladores de suas propriedades.” (Ibidem, p. 6). Nesse sentido, 
pode-se dizer que Balacheff (2000) introduz o conceito de transposição informática para 
caracterizar as modificações do saber a ensinar, com sua mediação através do 
computador. A transposição informática é considerada “não só como um complemento 
da transposição didática, mas como um processo de transposição didática integrando 
explicitamente a dimensão informática desde o início.” (BELLEMAIN, 2000, p.201). 

A ciência da computação tem se amparado na comunicação de informações 
independente do seu significado conceitual; somente a partir dos anos 70, com o 
aparecimento da Inteligência Artificial6 é que surgiu a necessidade de resgatar, 
também, o significado das informações como consciência, interligando o significado e 
a forma entre os símbolos e sua organização. (BALACHEFF, 2000). Em função disso, 
fez-se presente a conveniência de observar que tipo de mudança ocorre na construção 
do conhecimento quando se passa de um meio concreto (livro, caderno, etc) para um 
meio informatizado (computador).  

Surgem, então, os seguintes questionamentos: a capacidade de se explicitar uma 
informação por determinado meio será mantida em outro espaço de interação? Essa 
mudança pode provocar interferências no significado da informação que se pretende 
apresentar? E no caso da construção do conhecimento: os processos de ensino e 
aprendizagem serão afetados com a mudança de uma interação pessoal para uma 
mediação virtual? Pode-se dizer que o docente considera a transposição didática e 
informática quando, levando em conta as especificidades da ação pedagógica, 
considera os aspectos fundantes do saber científico, de modo que as práticas que ele 
cria, mediadas e integradas aos recursos computacionais escolhidos, possa resultar 
em situações de ensino e aprendizagem passíveis de desenvolver construção do 
conceito que está sendo ensinado/aprendido.  

A Matemática é uma área do conhecimento na qual os alunos apresentam maiores 
dificuldades para assimilar e aprender seus conteúdos, sendo vista como uma das mais 
complexas e difíceis de aprender na escola. Segundo Moreira (2014), um dos fatores 
que contribui para isso é o fato de que as teorias e modelos científicos matemáticos 
são ensinados como verdades, como descobertas geniais, definitivas e acabadas, fruto 
apenas de mentes brilhantes, cujo entendimento é praticamente inacessível à maioria 
dos seres mortais. Entretanto, isso é um contrassenso, pois todo conhecimento 
científico é fruto da construção humana e, portanto, possível de ser elaborado, refutado 
e concebido a qualquer momento e por qualquer pessoa que questione, reflita, 
problematize e pesquise a realidade. Soares (1997) ressalta, que as dificuldades com 

                                                           
6 Iniciada dos anos 1940, a Inteligência Artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem 

a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas, enfim, a capacidade de ser inteligente. Disponível site: 

http://www.tecmundo.com.br/intel/1039-o-que-e-inteligencia-artificial-.htm. Acesso em: 17 de jun. 2016. 
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o ensino da Matemática se localizam nas aulas, predominantemente focadas em 
resolver exercícios baseados apenas em manipulações simbólicas, onde o seu 
significado conceitual não é explicitado. Ela recomenda que é preciso planejar formas 
de ensinar em que o fenômeno matemático apareça em sua forma conceitual e não 
apenas linguística.  

Assim, convém repensar as práticas do ensino de Matemática considerando alguns 
aspectos importantes para desenvolver os conteúdos matemáticos7, entre eles, a 
interação do estudante com o objeto do conhecimento, considerando os aspectos 
cognitivos, os recursos materiais oferecidos, o interesse e o desejo do aluno em 
aprender. A renovação educacional implica, portanto, numa mudança de atitude do 
professor e na ampliação da sua capacidade teórica e metodológica, visando 
compreender melhor como o aluno aprende, constrói e organiza o conhecimento 
matemático. 

Diante dessas considerações apresentaremos os resultados de uma pesquisa de cunho 
bibliográfico, buscando responder: “como os processos de ensino e aprendizagem da 
Matemática podem ser influenciados pela transposição informática?”. Para tanto, 
selecionamos estudos de Abar (2011), Almouloud (2007), Balacheff (2000), Bellemain 
(2000) e Bittencourt (1998), cujos temas estão relacionados com a pergunta proposta.  
O conteúdo desses textos foi analisado por meio da análise textual discursiva proposta 
por Moraes e Galiazzi (2011). Considerando a recomendação desses autores, foram 
identificadas categorias emergentes construídas num processo de leitura atenta e 
recursiva. A seguir, apresentaremos as categorias emergentes, a discussão e a 
significação dada pelas pesquisadoras. 

 

2. A TRANSPOSIÇÃO INFORMÁTICA E OS PROCESSOS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

As categorias que emergiram analisando o conteúdo dos textos selecionados foram: 
softwares educativos, novos objetos de ensino, novas formas de representação dos 
objetos matemáticos, exploração distinta de situações matemáticas, papel do 
professor, interação e informatização.  

Na categoria emergente softwares educativos, consideramos adequados para 
favorecer o processo de transposição informática, somente aqueles softwares 
desenvolvidos para os processos de ensino e aprendizagem que são interativos; ou 
seja, os que possibilitam a interação entre o aluno e o objeto de conhecimento, através 
do computador. Conforme aponta Balacheff (2000, p. 94, tradução nossa), “o 
conhecimento não pode simplesmente ser lido na tela, ele é resultado de uma 
construção no processo de interação com a máquina.”  

                                                           
7 De acordo com Silva e Rauen (2010, p. 02), “a coordenação de múltiplos registros semióticos é essencial para uma apreensão conceptual dos 

objetos matemáticos, pois a apreensão desses objetos matemáticos apenas é possível por suas várias representações.” 
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Alguns softwares educativos denominados micromundo8 (como LOGO e Cabri-
Géomètre), têm se apresentado como um importante recurso didático, no sentido de 
oferecer aos estudantes, formas diferentes de atribuir significado aos conteúdos 
matemáticos. Segundo Balacheff (2000), eles modificam as estratégias didáticas, o 
modo de ensinar e de avaliar, como também, possibilitam ampliar o conhecimento do 
aluno pela oportunidade de investigação e raciocínio que o software oferece. Esses 
recursos tecnológicos instigam que o estudante construa uma sólida ponte entre as 
representações simbólicas dos objetos geométricos do próprio software, e a 
representação gráfica que se mostra na tela do computador. 

Ainda segundo esse autor, se considerarmos que uma propriedade geométrica de um 
determinado jogo representa uma constante que pode ser percebida à medida que os 
alunos se apropriam das informações sobre o conteúdo em estudo, esses também 
tendem a aprender mais sobre geometria, aumentando assim, a sua capacidade de 
construir modelos mentais mais sofisticados sobre o assunto. Ou seja, quanto maior for 
o feedback e interação que o software oferece, maior será a aprendizagem do aluno 
sobre determinado assunto.  

No entanto, Balacheff (1993, apud FERNANDES, 2007, p.100): 

[...] tem uma forte preocupação com a validação das representações escolhidas e 

o software educacional próprio para ocorrer a transposição, pois, para esse autor, a 
transposição informática não leva somente a alterações, modificações e adaptações 
isoladas pelas quais um conhecimento passa quando é ensinado através do 
computador. Ela necessita de “uma forte competência pluridisciplinar”, pois existem 
restrições gerais da computação (programas, softwares, linguagem de programação 
própria) e sua implementação física para adaptar o saber às exigências da 
representação simbólica e computacional.  

As categorias emergentes, novas formas de representação de objetos matemáticos e 
exploração dinâmica de situações matemáticas, foram consideradas importantes, pois 
os autores enfatizam em seus estudos que, ao fazer uso de softwares educativos com 
características de micromundo, possibilita-se aos estudantes a exploração e 
representação diferenciada de conteúdos matemáticos. Conforme afirma Bellemain 
(2000, p. 202), “outro aspecto da exploração da potência do computador pouco 
aproveitado é a possibilidade que ele oferece de criar novas representações dos 
objetos”, como é o caso da geometria, onde é possível realizar construções, fazer 
representações e relações geométricas, explorar e visualizar com mais facilidade as 
propriedades geométricas. 

Talvez a grande contribuição dos aparatos tecnológicos para educação, além de 
oportunizar um maior acesso à informação, seja possibilitar novas formas de 
representação de objetos matemáticos e a exploração dinâmica de situações 
matemáticas. A simulação parece ser a característica fundamental do recurso 

                                                           
8 “[...] o termo micromundo foi inicialmente usado para definir um sistema que permite simular ou reproduzir um domínio do mundo real, e 

que tem como objetivo abordar e resolver uma classe de problemas.” (BELLEMAIN, 2002, p. 54). O micromundo contempla a criação de atividades 

que estimulem o indivíduo a explorar diferentes conceitos, através da manipulação dos objetos criados. 
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informatizado, pois compreende a experimentação, os ensaios e os erros, valorizando 
a operacionalidade e eficiência; enfatiza o papel dos modelos relativos e provisórios 
como forma de representação da realidade, em contraposição à imobilidade das 
teorias. (BITTENCOURT, 1998).  

Utilizando-se somente lápis e papel, não é possível construir uma figura geométrica e 
explorar todas as suas propriedades, principalmente devido às limitações de 
representação gráfica dos alunos e até dos próprios professores; se utilizarmos os 
recursos computacionais, o conceito de geometria é ampliado e renovado a partir das 
conexões estabelecidas entre o aluno e o computador, o que permite o surgimento de 
outras reflexões e, consequentemente, a possível remodelação do pensamento 
matemático do aluno. Assim, o uso de tecnologias digitais nos processos de ensino e 
aprendizagem da Matemática, possibilita ao aluno fazer suas próprias explorações e 
articulações, ampliando suas concepções acerca dos objetos matemáticos. De acordo 
com Pais (2006, p. 28), o professor precisa: 

[...] buscar dinâmicas apropriadas para intensificar as possibilidades de interação 
do aluno com o conhecimento. A ênfase dessa ideia é dada à valorização das ações 
do aluno, porque envolve conceitos, proposições, problemas e afasta a concepção 
de que o saber matemático está pré-elaborado e pode ser transmitido para o aluno. 

A informatização e novos objetos de ensino foram outras duas categorias que 
emergiram das leituras feitas. Os aparatos tecnológicos podem desencadear a reflexão 
sobre conteúdos matemáticos que talvez não fossem abordados se não utilizássemos 
os softwares educativos; além disso, possibilitam uma abordagem diferenciada e, por 
vezes, ampliada desses conteúdos, de acordo com o recurso utilizado e a exploração 
feita pelo aluno. Dessa maneira, os recursos computacionais facilitam ao aluno 
desenvolver diferentes concepções acerca dos objetos matemáticos, uma vez que a 
tecnologia possibilita o desenvolvimento de novos objetos de aprendizagem como 
resultado do processo de transposição informática, alterando e ampliando as relações 
que o aluno pode ter com esse objeto.  

Além dos fractais9, uma nova concepção de geometria, que dificilmente seria possível 
explorar sem o uso do processamento computacional, a geometria eucliadiana e vários 
outros conteúdos matemáticos, também podem ser mais bem explorados quando se 
utiliza softwares educativos. (Bellemain, 2000). É por meio da interface do computador 
que é possível visualizar diferentes formas de representar objetos matemáticos, 
permitindo compreender aspectos que talvez não fossem tão bem compreendidos se 
não fosse utilizado esse recurso; é dessa forma que o computador participa da 
transposição do saber científico em saber didático. 

Quanto aos processos de ensino e aprendizagem da Matemática, as tecnologias 
digitais podem proporcionar ao aluno a manipulação, a exploração dinâmica de 
situações matemáticas, a criação de conjecturas e testagem de hipóteses, ampliando 

                                                           
9 Fractais são objetos matemáticos fragmentados e irregulares, com estrutura que se repete indefinidamente em escalas distintas e com 

dimensão fracionária. Esse conceito foi concebido por Benoit Mandelbrot, matemático franco-americano. MANDELBROT, B. Objectos Fractais. 

Gradiva: Lisboa, 1991. 
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assim, as condições de aprendizagem. Para Balacheff (2000), os entornos informáticos 
modificam os conteúdos matemáticos a serem ensinados na escola, assim como as 
estratégias didáticas, a forma de avaliação e a mediação do professor. Ainda, para o 
autor, “os micromundos matemáticos permitem oferecer aos estudantes entornos mais 
relevantes e poderosos para dotar de significados os conceitos matemáticos.” (p. 93, 
tradução nossa).  

Segundo Balacheff (2000), a literatura que fala sobre a tecnologia da informação tem 
apontado que um dos maiores problemas na representação de algo consiste na sua 
fidelidade, pois existem vários aspectos que interferem na especificidade desse 
fenômeno. Considerando que não é possível encontrar uma solução simples para essa 
questão, Balacheff (2000, p. 100, tradução nossa) sugere que se troquem as questões 
relacionadas com a fidelidade pelos aspectos relacionados com a “delimitação do 
domínio de validade epistemológico da modelização ou da representação escolhida.” E 
acrescenta que se considerarmos o fato dos alunos construírem o conhecimento a partir 
da interação com o meio tecnológico, então as características do software utilizado no 
processo de ensino, possivelmente, irão se transformar em características específicas 
do significado construído pelos estudantes.  

Isto é, muitas vezes as mudanças ocorridas nas representações dos objetos 
matemáticos pelo software podem ser tão profundas, que modificam a natureza dos 
problemas que alcançam. Portanto, é possível dizer que “a transposição informática e 
o domínio de validade epistemológica estão intrinsicamente relacionados.” (Ibidem, p. 
101, tradução nossa). O domínio de validade epistemológica10 dos dispositivos 
informáticos relaciona-se às condições de aprendizagem que o dispositivo oferece para 
o aluno, isto é, quais conhecimentos um software possibilita ao aluno construir. De 
acordo com Chevallard (1991, apud ALMOULOUD, 2007, p. 7), “trata-se de saber quais 
aprendizagens seriam potencialmente possíveis, mas também de responder à questão 
relacionada com o processo didático em sala de aula e com a validade do dispositivo 
informático no sistema didático.” 

Os estudos feitos salientam a importância do papel do professor diante das tecnologias, 
uma vez que esse possui uma função relevante na transposição informática. Cabe a 
ele: a responsabilidade de selecionar o software educativo; compreender suas 
funcionalidades e possibilidades de interação; ter amplo conhecimento dos conteúdos 
matemáticos envolvidos, além do domínio didático do recurso tecnológico. Nesse 
âmbito, Balacheff (2000, p. 107, tradução nossa) destaca a importância da formação 
do professor, ponderando que é necessário “progredir na formação de professores para 
que compreendam melhor a matemática do computador”. 

                                                           
10 O domínio de validade epistemológica é apontado no sentido de prover uma contrapartida teórica para o impacto epistemológico criado 

pela introdução da tecnologia no processo didático. Visa criar um conjunto de ferramentas conceituais que permitam analisar as características de 
um AVEA em relação a um determinado domínio de conhecimento, assim como desenvolver mecanismos que possibilitem a distinção entre 

diferentes ambientes, no que diz respeito aos potenciais específicos nos quais cada um deles pode contribuir nas diversas etapas dos processos de 

ensino e aprendizagem. (FERNANDES, 2007). 
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Conforme Abar (2011, p. 24), o Modelo TPCK11, introduzido por Mishra e Koehller, 
“enfatiza que o conhecimento da tecnologia não pode ser tratado sem um contexto, e 
que o professor precisa entender como a tecnologia se relaciona com a pedagogia e o 
conteúdo.” Nesse sentido, para que o professor possa compreender, adequadamente, 
as produções oferecidas por um determinado software, é necessário antes de qualquer 
coisa, que tenha uma boa compreensão sobre os processos subjacentes aos recursos 
tecnológicos; é necessário que o educador estude as modificações e adaptações pelas 
quais um conhecimento científico passa quando é ensinado através de um dispositivo 
informático, a fim de conhecer suas potencialidades e também limitações. Ou seja, é 
fundamental que o docente esteja bem informado sobre os aspectos que determinam 
o lugar e o papel da tecnologia no processo pedagógico, conhecendo os entornos da 
aprendizagem tecnológica do ponto de vista didático, bem como as implicações do 
software nas estruturas de construção do conhecimento humano.  

Sabe-se que os recursos tecnológicos que hoje se apresentam para dar suporte à 
educação, em especial, à educação Matemática, são inúmeros. No entanto, além de 
selecionar o software adequado ao conteúdo que se pretende desenvolver, é 
fundamental que o professor esteja efetivamente ambientado às novas tecnologias, 
para assim, poder integrá-las à sua prática pedagógica.  

Temos à disposição, além de uma vasta gama de recursos tecnológicos, muitas 
pesquisas mostrando resultados positivos com o seu uso e, no entanto, o ambiente 
de aprendizagem na escola se renova a passos lentos e as pesquisas já 
consolidadas que poderiam subsidiar a ação docente, não chegam à prática do 
professor. E mesmo com acesso a muitos desses recursos não se tem a garantia 
de uma aprendizagem significativa, pois depende de estratégias previamente 
elaboradas pelo professor para uso na sua prática docente. (ABAR, 2011, p. 19). 

Pode-se dizer que a tecnologia tem um papel fundamental nos processos de ensino e 
aprendizagem, no sentido de que permite ultrapassar barreiras metodológicas para 
uma aprendizagem efetiva; além disso, favorece a criação de situações que simulam o 
real, possibilitando a construção de saberes a partir de situações mais significativas, 
contextualizadas e desafiadoras para o aluno. No entanto, para que isso aconteça, é 
necessário que os professores proponham situações nas quais os estudantes consigam 
construir o conhecimento com o auxílio das ferramentas tecnológicas, e que essas 
permitam a interação e a identificação dos caminhos percorridos pelo aluno, fornecendo 
respostas sobre as atividades realizadas, bem como o feedback em relação ao seu 
desempenho.  

Nesse sentido, também consideramos como categoria emergente a interação. Segundo 
Balacheff (2000), o processo de construção do conhecimento ocorre na interação entre 

                                                           
11 Mishra e Koehller (2006 apud ABAR, 2011) desenvolveram uma teoria denominada Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPCK), a qual aborda o conhecimento necessário ao professor para integrar a tecnologia em sua prática e como esse conhecimento pode ser 

desenvolvido. O TPCK seria a base de um bom ensino com tecnologia. Requer o entendimento: de como representar conceitos com tecnologia; 

técnicas pedagógicas que usam tecnologia; razões que tornam um conceito difícil ou fácil de aprender e como a tecnologia pode ajudar; conhecimento 
sobre teorias epistemológicas e como as tecnologias podem ser usadas para ajudar a construir a partir dos conhecimentos prévios dos alunos. No 

modelo proposto os componentes conteúdo, pedagogia e tecnologia existem em um permanente estado de equilíbrio dinâmico; isto é, não podem ser 

vistos de forma isolada e, uma mudança em um deles, tem que ser "compensada" por mudanças nos outros dois.  (ABAR, 2011). 
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o aluno e o computador, de modo que somente a leitura da tela, sem a manipulação e 
a exploração dos conteúdos matemáticos, não será relevante para a aprendizagem. 
Para que isso ocorra, conforme já citamos anteriormente, é fundamental selecionar 
softwares que possibilitam explorar conceitos através da manipulação dos objetos 
criados, ou seja, interagindo com o software.  

[...] a mediação entre o saber ensinado (que se apresenta numa interface 
computacional) e o saber aprendido (aquele que o aluno efetivamente obtém), 
decorre da interação do estudante enquanto usuário do dispositivo informatizado 
com o próprio dispositivo (interação homem computador). Essas mudanças afetam 
a forma como o conhecimento científico deve ser adaptado para fins de ensino-
aprendizagem, sempre levando em conta as exigências determinadas pelas 
possibilidades disponibilizadas por hardwares e softwares. (SILVA; RAUEN, 2010). 

Complementando, Abar (2011, p. 18) diz que ambientes onde são utilizados recursos 
tecnológicos “permitem que se ofereça uma aprendizagem centrada em perspectivas 
construtivistas nas quais a interação com os outros, a reflexão e a construção do 
conhecimento de forma colaborativa são aspectos centrais.” Com isso, entendemos 
que a interação propiciada pela transposição informática é significativa e essencial para 
enriquecer os processos de ensino e aprendizagem no ambiente escolar. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto nesse estudo, entendemos que a transposição informática possibilita 
uma amplitude de ideias, pensamentos e conjecturas, para planejar a prática do ensino 
da Matemática, com o potencial de colocar o aluno frente a situações-problema amplas 
e desafiadoras, não reduzindo o conhecimento matemático a técnicas de solução e 
procedimentos padronizados. Entendemos, também, que os recursos computacionais, 
considerados desde essa perspectiva, pode ser um apoio para o aluno avançar nas 
suas construções mentais, no sentido de auxiliá-lo a experimentar, verificar e justificar 
alguns conceitos matemáticos. Além disso, por propiciar a utilização de recursos 
tecnológicos interativos, a transposição informática possibilita a ampliação do 
pensamento do educando para além dos conceitos já construídos, por favorecer 
representações e pensamentos mais autônomos e complexos, levando-o a desenvolver 
diferentes percepções e construções mentais.  

A introdução do software educativo em sala de aula tem ajudado a perceber que os 
processos de ensino e aprendizagem são muito mais complexos do que se imagina, 
muito além da questão didática, uma vez que um sistema informatizado é, antes de 
tudo, a materialização de uma tecnologia simbólica, o que acaba provocando 
modificações no objeto de ensino. (BALACHEFF, 2000). O processo de transposição 
informática, além de modificar as relações entre o aluno e o objeto do conhecimento, 
através da interação com a máquina, pode possibilitar que outros processos cognitivos 
sejam desenvolvidos, desencadeando, assim, a construção de novas estruturas de 
raciocínio. 
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Vale ressaltar que a exigência de conhecimento do professor sobre a área tecnológica 
é maior quando o mesmo pretende desenvolver o pensamento matemático utilizando 
softwares educativos e considerando a transposição informática. Isto é, para que o 
educador consiga utilizar os recursos tecnológicos de forma adequada é fundamental 
que conheça o conteúdo que está sendo trabalhado, desde seus aspectos fundantes e 
conceituais; como também, saiba manusear e explorar com maestria o software 
utilizado, entendendo claramente qual é o papel desse recurso na construção do 
conhecimento matemático, pois o mesmo não é inócuo: ele direciona o trabalho didático 
e, consequentemente, a reflexão do aluno. 

É essencial que o professor tenha habilidades e competências para essa mediação 
e receba uma formação sólida sobre os conteúdos que serão trabalhados, sobre as 
metodologias que possam ser exploradas no ensino e, sobretudo, tenha 
conhecimento dos estilos de aprendizagem que emergem de quem aprende. 
Agregado a esse contexto estão presentes as tecnologias que contribuem para uma 
melhor aprendizagem e só tem sentido com relação às metodologias utilizadas. 
(ABAR, 2011, p. 23). 

Portanto, além do professor saber utilizar o recurso tecnológico e conseguir selecioná-
lo, adequadamente, ele precisa perceber que é necessário ter o “domínio da validade 
epistemológica do dispositivo informático.” (BALACHEFF, 2000, p. 101); ou seja, ter 
clareza sobre quais são as possibilidades de aprendizagem que o software educativo 
oferece, sob a pena de não contribuir, significativamente, na ampliação do 
conhecimento matemático do aluno. Nesse sentido, a transposição informática pode 
auxiliar o aluno a representar o que já conhece e validar as hipóteses construídas por 
ele, sendo que, sem esse recurso, talvez não tenha a oportunidade, nem as condições 
necessárias, para fazer algumas construções mentais. Conforme afirma Lévy (1993), 
as tecnologias ampliam e transformam a maneira de pensar, servindo, portanto, como 
instrumento para ampliar o raciocínio. 

O computador é um recurso tecnológico que permite, além do acesso à internet, o 
desenvolvimento de outras atividades com o uso de softwares específicos e que 
possibilitam diversas representações de um mesmo objeto matemático. Ao 
representar o gráfico de uma função na tela do computador, outras janelas se abrem 
apresentando a correspondente expressão algébrica e, por vezes, outra janela com 
uma planilha contendo as coordenadas de alguns pontos pertencentes ao gráfico. 
As alterações no gráfico são visíveis imediatamente na janela algébrica e na planilha 
de pontos. É a apresentação do dinamismo de situações que permitem ao professor 
e ao aluno levantar conjecturas e testar hipóteses. (ABAR, 2011, p. 25) 

Diante desse cenário, é importante continuar pesquisando e refletindo sobre as 
diversas relações e conjunturas possíveis para que os processos de ensino e 
aprendizagem da Matemática se tornem mais proveitosos, não só para os alunos, como 
também para os professores, e propondo novas alternativas para aplicação da 
transposição informática no contexto educacional.  
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