
UMA PROPOSTA PARA O TRIÂNGULO DE
SITUAÇÃO DIDÁTICA COM O USO DE 

ARTEFATOS COMPUTACIONAIS EM SALA 
DE AULA1

Célia Regina Fortes da Silva1, Claudia Roberta de Araújo Gomes2



1 O presente trabalho apresenta algumas das idéias discutidas no projeto de dissertação intitulado “Uma análise das práticas docentes de 
matemática com o uso de artefatos computacionais” que está sendo atualmente desenvolvido pela primeira autora sob a orientação da segunda 
autora.

________________
1. Bacharel e Licenciada em - UFPE. Especialista em Ciência da Computação - CIN/UFPE. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências e Matemática  -  PPGEC – DEd – UFRPE
2. Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia Cognitiva - UFPE. Professora Adjunta do Departamento de Educação (DEd) e do  Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGEC) -  UFRPE.
Apoio financeiro: CAPES.

Introdução

Na sociedade “do conhecimento”, neste novo mi-
lênio, o computador pode ser visto como um recurso 
didático informático para o docente, que poderá utilizá-
lo no processo de ensino e de aprendizagem, a serviço 
da educação. Apesar do computador não ser um artefa-
to criado para a educação, a escola não pode ignorá-lo. 

Milani [1] afirma que “o desafio é colocar todo po-
tencial dessa tecnologia a serviço do aperfeiçoamento 
do processo educacional”. Sem dúvida o artefato com-
putacional e o software educativo em sala de aula esta-
belecem uma relação mais interativa e colaborativa 
entre educador e educando, desde que o docente incor-
pore-os as suas práticas como recursos didáticos infor-
máticos.

O uso de artefatos computacionais e de softwares
educativos em sala de aula, num contexto informatiza-
do, altera a ação pedagógica docente exigindo que este 
reorganize o seu fazer pedagógico. Essa mudança no 
fazer pedagógico requer do docente uma ação reflexiva 
sobre a sua prática com essas tecnologias que não esti-
veram presentes na sua formação inicial, mas que hoje 
estão na escola para serem usadas no processo de ensi-
no-aprendizagem.

O artefato computacional e o software educativo 
em sala de aula proporcionam ao docente elaborar uma 
situação de ensino, mediada por esses dispositivos tec-
nológicos. Essa nova forma de ensinar com recursos 
didáticos informáticos requer uma preparação e um
planejamento da atividade que oportunize momentos de 
aprendizagem ativa que tenham significado tanto para o 
educando quanto para o docente.

Situações didáticas com artefatos computacio-
nais

Para Brousseau [2] 
A teoria das situações didáticas coloca que o 
papel dos professores é suscitar a aparição dos 
conhecimentos e dos saberes nos alunos por 

uma gênese, artificial, mas transposta, da atividade 
da comunidade matemática.
Ela mostra como o ensino é uma colocação em cena
dos saberes nas práticas de uma sociedade: a classe.

É o docente que elabora e propõe aos educandos em sala 
de aula as situações didáticas em torno de um saber a ser 
apropriado pelos mesmos, estabelecendo em classe uma 
relação triangular entre educador-educando em torno do 
conteúdo de um saber. Nessa relação sobre o quê deve ser 
ensinado/aprendido, a quem, como ensinar e com o que, o 
docente propõe atividades pedagógicas com os recursos 
didáticos disponíveis, contextualizando problemas que via-
bilizem a aprendizagem, e cumpram as expectativas de que 
o educando aproprie-se do novo conhecimento proposto.  

No início da implementação da Situação Didática em sa-
la de aula, para a apropriação do novo saber pelo educan-
do, é o educador que está mais próximo do saber e mantém 
estreito domínio sobre o conhecimento nessa relação, en-
quanto o educando está mais distante do novo conteúdo de 
conhecimento. A esse respeito Joshua [3] afirma que “o 
aluno e o professor não ocupam posições simétricas em 
relação ao saber. O segundo não só “sabe” mais que o 
primeiro, mas tem a responsabilidade de organizar as 
situações de ensino consideradas favoráveis às 
aprendizagens do primeiro”.

Com a incorporação do artefato computacional e o soft-
ware educativo, e a presença da rede de conexão mundial
(internet), o ambiente informático e virtual coloca educador 
e educando num mesmo espaço virtual, no qual o docente 
se depara com a construção de um desempenho a mais na 
sua profissão: conhecer como funcionam e qual o papel 
educacional desempenham na sala de aula informatizada. 

Essa nova forma de construir um conhecimento ou um 
objeto de estudo na relação educador – educando - saber, 
mediados com os recursos didáticos informáticos, o artefa-
to computacional e o software educativo, disponíveis no 
ambiente escolar, propõe-se um novo esquema para essa 
relação triangular mediada pelo uso dos artefatos computa-
cionais com a figura 1. A figura proposta tem por funda-



mento o esquema em Alava [5] sobre a dinâmica didá-
tica e o dispositivo mediatizado, conforme a figura 2.

Essa inovação na relação didática requer uma refle-
xão docente de sua prática com os novos recursos didá-
ticos informáticos, de maneira a desenvolver uma Ma-
temática “criativa, reflexiva e autônoma” (MARASINI 
[4]), para elaborar uma situação de ensino em que o 
educando se envolva e se empenhe na busca de uma 
solução ou do conhecimento necessário para resolver o 
problema de matemática proposto pelo docente.

Essa configuração para a tríade educador-educando-
saber agora possui um pólo comum, denominado de 
mídia ou artefatos computacionais que se unem em um 
único ponto, fazendo essa relação triangular uma pirâ-
mide cujo vértice dos artefatos computacionais é co-
mum aos demais vértices que o apóiam. Assim, cada 
um dos pólos da tríade educador-educando-saber se 
encontra no ponto comum dos artefatos computacio-
nais, que engloba todos os tipos de mídias utilizados no 
computador e as ferramentas de software educativo, 
disponíveis no contexto social e cultural da escola. 

Esse novo ambiente com os artefatos computacionais 
e a sua conexão à rede mundial, independe de frontei-
ras, espaço e tempo. Para Harvey [6] pode prometer um 
lugar de “aventura, poder, alegria, crescimento, trans-
formação de si e do mundo”. Sobre essa perspectiva do 
uso de artefatos computacionais em sala de aula, Graci-
as in Penteado e Borba [7] comenta que apesar do “en-
cantamento inicial e motivação nos alunos, esse clima 
logo acabará se o professor não desenvolver um plano 
de atividades que os tire da passividade”.

O uso de artefatos computacionais e softwares edu-
cativos em sala de aula, e o ambiente da web mais aber-
to e menos rigoroso, proporciona diversas formas de 
processar informações e respostas rápidas. O docente 
tem várias possibilidades educacionais na elaboração 
de situação de ensino para a construção do conheci-
mento pelos educandos que permitam desenvolver um 
senso de responsabilidade em seu processo educacio-
nal, sua aprendizagem mais autônoma para uma educa-
ção crítica e dialógica, que tem na figura do educador o 
mediador e facilitador/orientador nesse processo.

Outro aspecto importante a ser abordado é o “tem-
po”. Câmara dos Santos [8] comenta sobre o “tempo do 
professor” e, propõe “que a gestão desse tempo está 
profundamente ancorada na relação que o docente man-
tém com o conhecimento matemático”. Acrescenta-se
no uso dos artefatos computacionais aplicados ao ensi-
no de matemática o tempo necessário ao docente para 
incorporar esses artefatos e os softwares educativos em 
sua prática, exigindo “uma sobrecarga de trabalho para 
explorar softwares e planejar atividades. Muitas vezes 
esse tempo não é incluído na jornada oficial de trabalho 
do professor levando-o a desistir do uso da 
informática”. (PENTEADO [9])

Há que considerar também o “tempo de aprendiza-
gem”, ou o "tempo de aprender" de cada um dos edu-
candos, no processo de (re)construção do conhecimen-
to significativo por meio das inovações de sua prática 
docente com os artefatos computacionais e ferramentas 

de softwares educativos disponíveis na escola. Com os re-
cursos informáticos e a massificação da internet, os edu-
candos estão conectados ao ambiente da web onde as in-
formações e conteúdos de saber em todas as áreas do co-
nhecimento, estão disponíveis para acesso, permitindo que 
cada um aprenda num ritmo mais acelerado, interativo e 
colaborativo. Essa perspectiva do ambiente informático, 
criativo e colaborativo, onde respostas são dadas de forma 
rápida até pelo software educativo, requer uma reflexão-
crítica pelos docentes dos seus efeitos sobre a situação de 
ensino a ser proposta em sala de aula, de forma interativa e 
dialógica. 

O docente necessita reformular o modelo didático de sua 
prática de ensino para dar conta dessa nova forma de a-
prender que permeia a sala de aula, evocando um “traba-
lhar” e um “aprender” cooperativos e colaborativos, onde 
trocas de informação são realizadas com diálogo e critici-
dade na relação educador – educando num mesmo espaço, 
para desenvolver a consciência da qualidade da informa-
ção. 

Assim, os recursos didáticos informáticos, as mídias e a 
informática, no ambiente de ensino e de aprendizagem, 
segundo Penteado [9], necessitam de um período de transi-
ção “para que se estabeleça uma integração com as mídias 
anteriormente utilizadas e haja uma expansão das experiên-
cias oferecidas aos alunos”. É um período necessário para a 
introdução do computador na escola, onde esta deverá con-
tar com um suporte técnico “para lidar com problemas que 
sempre ocorrem nas máquinas”, pois esse tipo de problema 
faz com que os docentes abandonem uso do artefato com-
putacional. 

Discussão

A situação didática com contextualização elaborada pelo 
docente, com o artefato computacional e o software educa-
tivo, exige uma reflexão no planejamento e na utilização de 
uma metodologia com recursos didáticos informáticos em 
sala de aula. Essa metodologia e os objetivos traçados pelo 
docente, para a apropriação do conteúdo de um saber pelo 
educando com o software educativo de matemática media-
do pelo artefato computacional, dependem do seu domínio 
dos recursos didáticos informáticos, da sua visão de mun-
do, de suas práticas sociais e dos saberes docentes profis-
sionais que permitam ao educador refletir e avaliar sua pró-
pria prática, evitando deslizes e exercendo uma atitude de 
reflexão e crítica.

O trabalho de pesquisa em andamento investiga como os 
docentes de matemática incorporam os artefatos computa-
cionais em suas práticas, construindo saberes em ambientes 
midiatizados. Através de entrevistas buscar-se-á analisar a 
visão didática docente na presença dos artefatos computa-
cionais em sala de aula e discutir a visão estratégica dos 
artefatos computacionais e softwares educativos no desen-
volvimento do ensino no processo reflexivo-crítico e dialó-
gico.

Para Penteado [9] a presença dos artefatos computacio-
nais e dos softwares educativos em sala de aula afeta as 
“relações de poder” entre docente e educandos, uma vez 
que estes fazem várias opções diante dos artefatos compu-
tacionais, além de acessar “softwares, usar ajuda on-line, 



comparar com programas e equipamentos que possuem 
em casa e descobrir caminhos novos que o professor 
nem conhece”.

A discussão do poder legitimado pelo docente no 
domínio do conteúdo específico da matemática e a vei-
culação da informação na rede mundial de conexões 
(internet) coloca as informações nas mãos também do 
educando. Penteado (ibid) afirma que “os alunos con-
quistam espaços cada vez mais maiores no processo de 
negociação na sala de aula” e cita Munday et all [10], 
para alertar que docente e educandos “devem saber 
negociar para organizar esse momento em que diferen-
tes fontes de informações se aglutinam e priorizar o que 
se relaciona aos objetivos da atividade de ensino”.

Essa relação de poder que o uso dos artefatos com-
putacionais e dos softwares educacionais coloca em 
sala de aula Penteado [9] entende que afeta a “zona de 
conforto” promovida pela dimensão tradicional da prá-
tica de ensino que coloca o docente na posição privile-
giada de detentor do conhecimento específico da ma-
temática. O uso das TIC altera essa relação no momen-
to em que a previsibilidade sai de controle, provocando 
“incerteza, flexibilidade e surpresa”, e colocando o 
docente numa “zona de risco”. 
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Figura 1: Pirâmide de ensino mediado pelos artefatos 
computacionais

Figura 2: Dinâmica didática mediatizada de Alava [5]
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