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• As TICE são um dos fatores de mudança do currículo 

 

• Currículo oficial: forte vontade política 

Inscrição das TICE 
(Tecnologias da Informação e da Comunicação pela Educação) 



Inscrição oficial das TICE 

• A integração das TICE se insere oficialmente nos 
programas e na base comum dos conhecimentos e das 
competências (ensino obrigatório) 

 

• "As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) são 
instrumentos comuns do trabalho cotidiano que, da 
mesma forma que o domínio da linguagem e da língua 
francesa, vai sendo exercido ao longo da vida[…] " 



Inscrição oficial das TICE 

• "O ensino da matemática deve integrar e explorar as 
possibilidades trazidas pelas tecnologias da informação e 
da comunicação: calculadoras, softwares de geometria, 
softwares de treino, rede internet (para a documentação 
ou trocas entre turmas), retroprojetor (para os trabalhos 
coletivos)." 



Carta do Século XXI 

• "A emergência das novas tecnologias de comunicação 
colocam de uma nova forma o problema da 
aprendizagem dos saberes fundamentais; sendo assim, a 
Escola Pública deve enfrentar esses novos desafios." 



O problema da integração 

• Se essa inserção é a oficial, isso não quer dizer que a 
prática das TICE nas salas de aula é efetiva 

 

• A Integração das TICE não é evidente: é um problema 
complexo 

 



Fatores inibidores  

• Falta de equipamento 
 

• Problemas de manutenção e de gestão das salas de 
informática 
 

• Ausência de pessoas/recursos 
 

• Problemas de formação dos professores 
 

• Baixa integração nas aprendizagens dos alunos 
 



Questões 

• O que significa "integrar as TICE" no trabalho cotidiano 
de uma sala de aula? 

 

• Quais são as condições e as limitações da integração das 
TICE em salas de aula "comuns"?  

 

• Quais são as mudanças induzidas pelas TICE nas práticas 
de ensino e nas aprendizagens dos alunos?  
 

• Quais são as resistências a essa integração? 



 

Calculadoras  



Calculadoras e sociedade 

• Ferramentas banalizadas na sociedade 
 

• Uso em numerosas e variadas práticas sociais 
 

• Acesso  fácil e preço reduzido 
 

• O que acontece nas escolas? 



Programas franceses 

• Na França, as calculadoras foram introduzidas nos 
programas a partir de 1985, mas não houve nenhum 
projeto de estudo que mostrasse os benefícios do uso 
das calculadoras. Estas foram introduzidas por pressão 
social. 



Programas franceses 

• A divulgação maciça e hoje banalizada das novas 
ferramentas de cálculo leva a repensar, desde a primeira 
classe (alunos de 6 anos, o lugar dado aos diversos meios 
de cálculo e os objetivos designados ao seu ensino." (…) 
"A divulgação hoje generalizada das calculadoras torna 
menos necessária a virtuosidade dos alunos nas técnicas 
operatórias." 

 

• Ferramenta banalizada 

 



Programas franceses 

• Favorecer a resolução de problemas: 

 
– "Se, em matemática, uma reflexão nova sobre a 

aprendizagem do cálculo parece levar em conta as 
máquinas que podem apoiar a ação humana  nesse campo, 
o essencial do programa reside na orientação prática de 
um ensino da matemática centrado na resolução de 
problemas." 



Aparente paradoxo? 

• Apesar da concepção positiva das calculadoras nos 
programas, estas ferramentas não são utilizadas na 
maior parte das escolas francesas 
 

• Porque essa diferença entre programas e práticas? 



Mudanças/resistências 

• Dois sentidos: 

– O ato de mudar  

– O resultado desse ato 

 

• Questões relativas ao primeiro sentido: 

– Por que mudar? O que mudar? Como mudar?  

– “Razões de ser” das mudanças, objetos e formas das 

mudanças.  



Mudanças curriculares 

• Questões relativas ao segundo sentido: 

– As mudanças previstas são aquelas que se observam?  

– Quais são as mudanças realmente observadas?  

– Existem mudanças que não estavam previstas? 
 

• Efeitos das mudanças: os efeitos previstos, mas também 
os efeitos inesperados.  



Modelo mudanças-resistências 

   Mudanças 

Fatores 

Grau 

Valor 

Efeitos 

Resistências 

Pessoais Institucionais 

Temporais 
Simbólicas 

Éticas 

Atores 

Econômicas 



Mudanças 

 Fatores 
- sociais, econômicos, políticos, escolares, pessoais 

 

 Atores 
- adesão 
 

 Valor 
- vale a pena mudar? 
 

 Efeitos 
-  esperados e inesperado 

 

 Grau 

 

 



Resistências 

• Tipos de resistências: 
 

– pessoais 

– institucionais 

– sociais  

– epistemológicas 

– éticas  

– econômicas 

– simbólicas  

– temporais  



Resistências simbólicas 

• Dois rituais do ensino da matemática:  
– A aprendizagem das tábuas de multiplicação 

– A aprendizagem dos algoritmos de cálculo.  
 

• Rituais e cultura 
 

• Reconhecimento da cultura matemática no primeiro grau 



Resistências sociais e pessoais 

• Impede os alunos de aprender a calcular.  
 

• Oposição forte entre a aprendizagem dos algoritmos e a 
calculadora.  
 

• Essa resistência manifesta-se através de certas 
perguntas: “os meus alunos vão aprender melhor a 
calcular?" 



Resistências éticas 

• A partilha das responsabilidades entre alunos e professor 
é codificada. Sendo assim, é o professor que decide o 
que é permitido e o que é proibido. 
 

• Nova partilha de responsabilidades?  
 

• Estas resistências ao nível dos rituais, das concepções e 
das responsabilidades podem suscitar fortes oposições à 
introdução das calculadoras  
 



Resistências didáticas 

• Implementação nas aulas e organização do trabalho 
matemático do aluno.  

 

• Algoritmos: eficácia, concisão. 
 

• Técnicas escritas comuns a todos os alunos.  
 

• A gestão das aulas é mais complexa quando as técnicas 
são pessoais. 



Resistências didáticas 

• Quais os meios de controle, verificação e correção dos 
erros dos alunos? 
 

• Os algoritmos escritos têm uma dimensão instrumental 
(eles permitem calcular) e uma dimensão ostensiva (eles 
permitem mostrar o que foi feito, são uma memória do 
trabalho realizado).  



Resistências pessoais 

• O professor tem que aceitar que por vezes pode não ter 
resposta para dúvidas que o aluno pode ter quando 
utiliza a calculadora: como utilizar certas teclas, ou o que 
dizer se os alunos encontram os números negativos?  



Resistência pessoal 

• Certos professores não sabem o que propor aos alunos 
como outras atividades sem que seja a de calcular. Por 
exemplo, os alunos podem utilizar as calculadoras para 
aprender o sistema de numeração decimal.  



Resistências pessoais às “grandes mudanças” 

• Se a distância é grande entre o que o professor faz 
correntemente e o que as mudanças implicam, muitos 
professores podem ser reticentes às mudanças. Muitos 
professores não aceitam as mudanças curriculares, pois 
essas mudanças implicam que eles mudem bastante as 
suas práticas habituais.  



Uma constatação e necessidades 

• Resistências dos professores na utilização das 
calculadoras em sala de aula;  

– Trabalhar a partir dessas resistências e propor atividades e 
recursos que mostrem que os diferentes tipos de cálculo 
(mental, algorítimico, com calculadora) são complementares 

– Trabalhar a relação dos alunos com o cálculo e com o campo 
numérico 
 

• Debates atuais sobre o cálculo na sociedade: 
Necessidade social e curricular. 
 

• Necessidades de formação 



Dispositivo perform@nce 

• www.pairformance.education.fr  
 

• Programa de formação continuada de professores 
– Ministério da Educação Nacional Francês 

– Objetivo: Aumentar o uso das TICE no ensino e na educação 
 

• Percurso de formação elaborado por diversos atores : 
Professores, formadores, etc. 
 

• Dispositivo "híbrido": presencial e a distância 
– Elos com os Planos Acadêmicos de Formação (PAF) 



Percursos da formação perform@nce 

• Organização em sete etapas 
– Etapa 1: introdução à formação 

– Etapa 2: seleção dos conteúdos pedagógicos e didáticos visados. 
Formação das equipes 

– Etapa 3: autoformarção e conformação presencial e a distância 

– Etapa 4: produção coletiva de uma sequência didática 

– Etapa 5: implementação da sequência na sala de aula 

– Etapa 6: retorno reflexivo coletivo sobre a implementação 

– Etapa 7: avaliação da formação  



O Percurso MPC2: matemática no primeiro grau, 
cálculo e calculadoras  

• Porque um percurso desse? 

– Embora as calculadoras estejam presentes no currículo oficial, 
estão pouco presentes no currículo real 

– Muitas resistências para o uso dessas ferramentas nas escolas 
de ensino básico 

– Formação: fator facilitador para transformar esse estado de 
coisas baseando-se nas resistências 



MPC2: Objetivos 

• Trabalhar a partir das resistências dos professores 
 

• Elaborar atividades e recursos de forma coletiva: 
– Os diversos tipos de cálculo (mental, algorítmico, com 

calculadora) são complementares 

– As diferentes funções da calculadora no trabalho matemática 
do aluno 
 

• Mostrar que o aluno pode ter uma relação mais 
adequada com o cálculo e com o campo numérico 



Percurso da Formação 
Matemática 
MPC2: Matemática no primeiro grau: o cálculo e as calculadoras 

  
A calculadora é uma ferramenta que existe há muito 
tempo na sociedade e é utilizada em contextos dos mais 
diversos. No entanto, essa ferramenta está pouco 
presente nas salas de aula apesar de já ter sido 
introduzida há alguns anos nos programas de 
matemática das escolas francesas de primeiro grau. 
Pesquisas com professores em formação mostraram que 
existe certo grau de resistência no uso das calculadoras 
na sala de aula. Por exemplo, uma dessas resistências é a 
oposição entre o cálculo algorítmico e o cálculo mental 
ou com calculadora. 
 
 
 
Assim sendo, nosso percurso de formação visa trabalhar 
a partir dessas resistências para depois elaborar 
atividades e recursos que apresentem o valor das 
calculadoras nas aprendizagens numéricas dos alunos, 
mostrando, por exemplo, que os diversos tipos de 
cálculo (mental, algorítmico, com calculadora) são 
complementares. 



Matemática 
INRP – MPC2: Matemática no Ensino Fundamental: 

o cálculo e as calculadoras 

 
 
√ Página de catálogo 
√ Recepção 
√ Introdução 
√ Escolha dos conteúdos – Formação das equipes 
√ Autoformação - Coformação 
√ Produção coletiva de uma atividade ou sequência 
didática 
√ Implementação da sequência ou atividade 
√ Retorno reflexivo sobre a implementação 
√ Avaliação do percurso 
  
O fórum de novidades permite aos animadores desse 
espaço informar os eventos importantes sobre esse 
percurso. Você pode, no entanto, interromper a sua 
participação livremente caso não queira mais receber 
mensagens sobre o assunto. 
  
Notícias do percurso 
 



Dimensões da Formação 

Diagrama da organização dessas dimensões  

Dimensão Pessoal 
Representações, valores e práticas 

Atores 

Dimensão institucional 
Textos oficiais, expectativas 

Dimensão epistemológica 
Cálculo e instrumentos 

Dimensão dos recursos 
Meios de trabalho do professor 

Dimensão do trabalho matemático do aluno 
Exemplos de sequências na sala de aula 

Dimensão instrumental 
Iniciação e trabalho da ferramenta 

Conteúdos de formação do percurso MPC2 

Escola, Matemática, Recursos 

Sala de aula 



Dimensões da formação 

- pessoal 

- institucional 

- epistemológica 

- recursos 

- atividades matemáticas para os alunos 

- instrumental 

 



Exemplos de atividades  



Atividade 1 – representação e utilização  
descrição rápida 

Acesso à ficha de 
preparação 
"Sessão 1" 

Na primeira etapa, trata-se de fazer 
com que os alunos falem a partir da 
pergunta: "Para que serve a 
calculadora?" 

Na segunda fase os alunos devem 
fazer cálculos utilizando o cálculo 
mental ou a calculadora. 

 

Acesso ao vídeo da 
atividade 1 

Descrição rápida 
 
 
Objetivos  
Comentários 
  
 
Materiais 
Comentários 
 
 
O 
desenvolvimento 
da atividade  
Comentários  
  

C:/Documents and Settings/Administrador/Configurações locais/Temporary Internet Files/Content.IE5/YZZNNYY1/CalculCM1S1/Fichepreparation_seance1.pdf
C:/Documents and Settings/Administrador/Configurações locais/Temporary Internet Files/Content.IE5/YZZNNYY1/CalculCM1S1/Aquoisert.wmv


Atividade 2 – problema para pesquisar (1a Etapa) 
descrição rápida 

Acesso à ficha de preparação 
"Sessão 1" 

Instrução  

O problema a ser resolvido é o 
seguinte: Com a calculadora, utilizar 
somente as teclas [2], [+], [x], [=], 
inicialmente escrever o número 18. 
Sem apagar nem desligar, como 
chegar ao número 330 fazendo o 
menor número possível de cálculos? 

Acesso ao vídeo da 
atividade 2 

Descrição rápida 
 
 
Objetivos  
Comentários 
  
 
Materiais 
Comentários 
 
 
O desenrolar da 
atividade  
Comentários  
  

C:/Documents and Settings/Administrador/Configurações locais/Temporary Internet Files/Content.IE5/YZZNNYY1/CalculCM1S1/Fichepreparation_seance1.pdf
C:/Documents and Settings/Administrador/Configurações locais/Temporary Internet Files/Content.IE5/YZZNNYY1/CalculCM1S1/S2consigne.mpg
C:/Documents and Settings/Administrador/Configurações locais/Temporary Internet Files/Content.IE5/YZZNNYY1/CalculCM1S1/Calcul330seance.wmv




Calculadora defeituosa 

Utilizar essa ferramenta para trabalhar sobre as 
propriedades dos números 
 

Exemplo: 

- Escrever 8, mas a tecla 8 está defeituosa 

- Achar o maior número possível de formas de escrever o 8 

8 = 7 + 1 

8 = 9 – 1 

8 = 4 x 2 

.......... 

 



Sistema de Numeração 

Ferramenta para trabalhar sobre o sistema de numeração 
posicional 

 

• Escrever 23, sem apagá-lo como fazer aparecer 63? 

(limitação complementar: na menor quantidade de etapas) 

• Escrever 43.05 e fazer aparecer 43.65 ou 43.07 

• Ditado de números 



Potencial de um percurso de formação  

• O conjunto de respostas presentes nesse dispositivo com 
necessidades diversas que permitem potencialmente que 
os atores e as instituições se transformem de forma a co-
construir outra cultura profissional que leve em conta as 
tecnologias numéricas.  



Necessidades profissionais "elementares" 

• Necessidades epistemológicas: em que as tecnologias 
numéricas mudam a natureza dos  saberes como 
também dos saberes ensinados? 
 

• Necessidades instrumentais: quais artefatos são úteis 
para as aprendizagens e como utilizá-los? 
 

• Necessidades educativas e pedagógicas: em que as 
tecnologias numéricas mudam as relações entre as 
pessoas, e entre as pessoas e as instituições? 



Necessidades profissionais "elementares" 

• Necessidades didáticas: quais são as situações de 
ensino e de aprendizagem para que os usos das 
tecnologias sejam pertinentes? 

 

• Necessidades documentais: quais recursos para ajudar 
os professores a mudar suas práticas? 
 

• Outras necessidades profissionais: por exemplo, quais 
são seus valores em relação à profissão?  



O Percurso MPC2: 
Mudança de representações? 

• "Totalmente. Essa experiência me permitiu encarar a calculadora 
como uma ferramenta de questionamento, até mesmo de 
descoberta de propriedades matemáticas, mais do que uma 
ferramenta essencialmente de verificação.«  

 

• "Não, mas isso me permitiu ter sequências muito interessantes." 

 

• "Sim, porque a calculadora era uma ferramenta de aprendizagem, 
mas seu uso tambémdeixou transparecer dificuldades de contagem 
para alguns alunos (dificuldades mais ou menos "escondidas" até 
então). 

 

 



• "Um olhar diferente do uso dessa ferramenta em sala de aula. 
Além disso  as crianças aprendem a usá-la de várias formas sem 
buscar imediatamente os resultados exatos." 

 

• "Não e sim, a ideia de tratar a calculadora como objeto 
tecnológico para os fins da matemática." 

 

• " Dessa forma, também uso a calculadora como uma ferramenta 
na construção do número e uma ferramenta para avaliar." 

 

 

O Percurso MPC2: 
Mudança de práticas? 



Sobre quais necessidades? 

• Necessidades didáticas 

– A calculadora como ferramenta de questionamento 

– A calculadora como meio de descoberta das propriedades 
matemáticas 

– A calculadora é mais do que uma ferramenta de verificação 

– A calculadora como ferramenta na construção do número 

– A calculadora como ferramenta para avaliar 
 

 



• Necessidades instrumentais 

– Aprender a usar a calculadora de muitas formas 

– A calculadora como objeto tecnológico para fins matemáticos 

 

• Algumas respostas haviam sido propostas no início; 
outras revelaram-se aos poucos durante o trabalho 

 

Sobre quais necessidades? 



Sobre quais necessidades? 

• Necessidades de documentação 
 

– Leitura e análise dos recursos existentes 

– Produção de recursos  

“Os recursos produzidos foram pensados, testados e 
analisados em equipe (com um especialista da disciplina). 
Podem ser inseridos em uma programação anual 
independente do método utilizado para trabalhar um ponto 
específico”. 



Sobre quais necessidades? 

• Necessidades profissionais 

– A calculadora como reveladora das dificuldades "escondidas" 
dos alunos  

– A calculadora como "pretexto" para o trabalho em equipe 
 

• Trabalho em equipe 

– Trocas de ideias 

– Compartilhamento de experiências e conhecimentos 

– Questionamentos sobre a pertinência das escolhas, sobre as 
adaptações a serem feitas para públicos diferentes  

– Apropriações coletivas 

 



Visão mais abrangente 

• Conceber, implementar, analisar: gestos profissionais 
 

• O que muda é o “topos”  

– do observador,  

– da ajuda para a análise,  

– da ajuda para a avaliação 
 

• Poder assumir outros pontos de vista além do professor 
que age; poder ser aquele que observa e é observado; 
aquele que analisa e ajuda na análise 
 

– Perceber as dificuldades do desenvolvimento 



Geometria dinâmica 
Condições e obstáculos da integração 



Questões iniciais 

• Quais são as condições e as limitações que permitem 
integrar o software Cabri em salas de aula "comuns"? 

 

• Quais são as mudanças nas aprendizagens geométricas 
dos alunos? 

 

• Quais são as mudanças nas práticas dos professores?  



a) Dimensões instrumental e conceitual 

b) Dimensão praxéologica: tipos de tarefas, tipos de 
técnicas 

c) Dimensão do estudo: gestão dos momentos de estudo 
(institucionalização, avaliação, etc.) 

d) Dimensão interacional: contrato didático, dialética 
antigo-novo 

e) Dimensão temporal da organização e da gestão do 
trabalho pelo professor 

Abordagem multidimensional da integração 



Gênese instrumental e contrato didático 

• Testar na sala de aula 
 

• Organização da gênese instrumental 
 

• Estabelecimento das novas regras do contrato didático 



Gênese instrumental e contrato didático 

• Escolhas explícitas da sessão inicial 
 

– Colocar os alunos em contato com o máximo de 
funcionalidades  

– Nenhum objeto matemático novo 

– Os alunos (individualmente ou em dupla) devem experimentar, 
observar e analisar as retroações  do software, confrontar seus 
pontos de vista e escrever suas observações durante o trabalho 
com o software 



Exemplo 
 

• Traçar 3 pontos A, B e C. Construir o triângulo ABC. Mover os 
pontos. 

 

• Achar o “meio” nos menus. 
 

• Construir o meio I do lado [AB] e o meio J do lado [AC]. 
 

• Mover os pontos de novo. 
 

• O que observa? 
 

• Construir o segmento [IJ]. Medir os segmentos [IJ] e [BC]. 
 

• Mover os pontos. 
 

• O que observa? 



Gênese instrumental e contrato didático 

• Institucionalização dos conhecimentos instrumentais 
relacionados ao software 
 

– A necessidade de explicitar e selecionar os argumentos 
necessários à construção de objetos geométricos; 

– A necessidade de indicar o tipo dos pontos (ponto livre, ponto 
sobre objeto, ponto "fixo"), a permanência das propriedades 
por deformação para validar uma construção. 

 



• Conflito entre o mouse e o lápis 

– Ação prioritária no início, evolução relacionada ao trabalho em 
dupla 
 

• Conflito entre o antigo e o novo 

– A tarefa de tomar notas é difícil mas facilitada pelo trabalho 
entre os alunos da dupla 
 

• Conflito entre uma direção e mudanças constantes  

– Dificuldade para ler e seguir instruções 

 

Gênese instrumental e contrato didático 



"Esse software nos permite usar a geometria e aprender a 
utilizar a informática de forma simultânea. Olhamos primeiro 
como poderia ser utilizado e, em seguida, foi a nossa vez; deram-
nos exercícios para fazer e a cada vez, tínhamos uma pequena 
pergunta "O que você observou?" ao final de cada exercício. 
Disseram-nos que íamos utilizar isso todas as semanas no lugar 
da geometria. É claro que é um pouco mais difícil que o habitual 
porque é novo, mas vamos ter que nos acostumar." 



Gênese instrumental e contrato didático 

• Os conhecimentos instrumentais não são de imediato 
operatórios 
 

• É essencial considerar a relação entre os conhecimentos 
instrumentais e os conhecimentos matemáticos 

 



"Fomos à biblioteca para observar um quadrado em um 
computador que estava ligado a uma televisão. Aprendi por que, 
durante a última sessão, o formato dos nossos quadrados 
mudava e se tornava um retângulo ou losango ou 
paralelogramo. Era porque os nossos quadrados não tinham 
pontos fixos." 

 



Os primeiros passos… 
com alunos de 6 anos 



Objetivos  

• Iniciar os alunos ao software Cabri 
 

• Trabalhar sobre os diferentes tipos de deslocamento 
 

• Descrever e reproduzir figuras: fazer a relação com o 
trabalho nos programas de primeiro ano do Ensino 
Fundamental 



Deslocamentos 

• Objetos se deslocam: quais são esses objetos? 

– Os pontos, as figuras 
 

• Como se deslocam? 

– A gestualidade e a percepção dessa gestualidade 

– Retroação do software 
 

• Dimensão material, gestual e perceptiva: primeiro nível 
da dimensão instrumental 

 



Deslocamentos 

• Aonde se deslocam? 

– Movimento livre, limitado, dependente 

– Três tipos de "pontos«  
 

• Segundo nível da dimensão instrumental: o matemático 
pode ser convocado - relações de pertencimento, por 
exemplo 



Deslocamentos 

• O deslocamento como meio de validação ou não 
validação de uma construção: terceiro nível da dimensão 
instrumental 
 

– Validação interna ou externa à matemática (papel da simulação 
ou da modelização) 

– A matemática pode ser fortemente imbricada 



Deslocamentos 

• Tipos de deslocamento 
 

– Trajetória 

– Simulação 

– Deformação 

 

 



Deslocamentos 

• Trajetória: invariância da forma – traço e local de pontos 
 

• Simulação: figuras como modelos matemáticos 
 

• Deformação: invariância da forma – propriedades 
geométricas 
 

• Quarto nível da dimensão instrumental – esse nível 
pode ser considerado como matemática 



Algumas escolhas a priori 

  

 

 
 
Cabri abre com um menu reduzido no 
qual somente a ferramenta de animação 
será utilizada nessa sessão.  

  

 



Sessão 1 - primeira atividade 

 
É preciso mostrar à criança como 
"pegar" um círculo e como deslocá-lo. 
  
Pistas para observação: 
Qual a facilidade para integrar o 
procedimento funcional? 
Qual o grau de dificuldade motora? 
  
Será que a compreensão da consigna 
é boa e qual é a técnica 
implementada? 
  
  

 



Sessão 1 - atividade 2 - retomada com o traço 

 
Retomar o mesmo exercício. Ativa-se os 
traços a partir do centro dos círculos. 
  
Pistas para observação: 
Qual o impacto do traço em termos "de 
emoção visual"? 
Que status é dado pela criança ao traço? 
 
A presença da mesma altera a técnica? 
 



Sessão 1 - atividade 3 

 
Pede-se à criança que desloque os círculos. 
 
O centro do círculo vermelho é um ponto sobre 

um quadrado, o centro do círculo verde é um 

ponto sobre um segmento, o centro do círculo 
azul é um ponto sobre um círculo e o centro do 

círculo preto está livre. 

  
Pistas para observação: 
 
Estamos um pouco em uma situação caixa preta. 
Como a criança interpreta essas limitações? 
Ela consegue visualizar o objeto limitador? 
 



Sessão 1 - atividade 4: retomada com o traço 

 
 
Ativa-se os traços a partir do centro dos 
círculos. Pede-se à criança para deslocar de 
novo os círculos. 
  
Pistas para observação: 
O aluno utiliza o traço para validar ou 
especificar suas afirmações anteriores? 
 



Sessão 2 - atividade 1 

  
 

 

 

Oferece-se como única consigna para 
a criança "achar, com o mouse, o que 
pode ser deslocado." 
  
Pistas para observação: 
Qual evolução ocorreu na 
motricidade fina? 
  
As crianças "acham os dois tipos de 
pontos encontrados na atividade 1 
(livres e limitados). 
  
Ficam no âmbito de um objeto 
possível? 
  
Ficam curiosos pela propriedade 
(simetria axial). 
  
 



Sessão 2  - atividades 2 a 5 

• Atividade 2: 

– "Vamos aprender a construir corpos." 

– Dá-se o procedimento insistindo no número três: "3 pontos (ou três 

pontas) então três cliques." 

• Atividade 3: 

– "Vamos aprender a construir braços e pernas." 

– Dá-se o procedimento insistindo no número dois: "2 pontos (ou duas 
pontas) então dois cliques."  

• Atividade 4:  

– "Vamos aprender a construir cabeças." 

– Dá-se o procedimento insistindo no número dois: "O centro (ou meio), 
depois o tamanho, então dois cliques."  

• Atividade 5: 

– Manipulação livre. "Tente construir uma boneca." 
 



Sessão 3 

• Utilização dos deslocamentos para reproduzir uma figura 
dada em lápis e papel 
 

– Primeiro dando as figuras básicas 

– Depois criando as figuras básicas 



Reproduzir 

Pasta inicial Figuras a serem reproduzidas 



Alguns elementos de análise 

• Descrever para identificar objetos que compõem uma figura 

– Trabalho sobre o vocabulário: há círculos"; "Há círculos grandes e 
círculos pequenos"; "Há círculos pequenos que são vermelhos, e 
círculos que são azuis"; "Há círculos com pequenos pontos." 

• Descrever ações 

– "Trouxemos aqui e aqui"; "Vi que todos os círculos precisam ir para 
seu lugar"; "Havia círculos e quando a gente mexia o mouse, fazia 
traços"; "Havia círculos pequenos e círculosgrandes, e era preciso 
colocar os pequenos dentro dos grandes"; "Havia círculos, o círculo 
verde fazia um traço, o círculo vermelho fazia um quadrado, o círculo 
preto fazia rabiscos, o círculo azul fazia um círculo." 

• Descrever relações 

– "O quadrado está dentro do triângulo, e o círculo está fora dele." 



Reprodução de figuras 

• A reprodução bem sucedida permite verificar que o 
aluno sabe deslocar os objetos para colocá-los em 
relações específicas, identificadas na figura de lápis e 
papel – a tarefa matemática está ao serviço da tarefa 
instrumental 
 

• O deslocamento é o meio para cumprir uma tarefa 
matemática: A tarefa instrumental também está a 
serviço da tarefa matemática 



Dialética antigo/novo e organização praxéológica   

• Sequência sobre os quadriláteros com alunos do 5o ano 
do Ensino Fundamental 
 

•  Três etapas 
– 1a etapa: Construção de quadriláteros específicos em lápis e 

papel, construção de quadriláteros específicos a partir das 
diagonais usando Cabri 

– 2a etapa: Análise de figuras já construídas 

– 3a etapa: Construção de quadriláteros específicos usando o 
histórico do programa Cabri e um programa de construção; 
avaliação 



Sequência sobre os quadriláteros no 4º ano do primeiro grau 
(CM2 na França) – segunda etapa 

Objetivos 
• Observar e analisar as propriedades de uma figura 
• Estabelecer relações entre os diferentes quadriláteros 

  

   A figura ABCD é um quadrado? 
    

   Deslocar os pontos.    

A figura ainda é  um quadrado?  
    

   A figura ABCD é um ....... pois.... 
    

Uma figura CABRI já  

construída a ser deformada   

   Um quadrado  é sempre  um   

losango 
  ?   

 
  

Um losango  é sempre  um  
quadrado? 

    

 

  

Qual é a condição para que 
um losango seja sempre 
um quadrado?  

    

Questões a tratar    

  

      

  



Dialética antigo/novo e organização praxéológica  

⁻ Articulação das tarefas no Cabri e com lápis e papel 

⁻ Articulação entre as tarefas antigas e novas 

⁻ Dois tipos de tarefas organizam o trabalho conceitual dos 
alunos: construir e utilizar propriedades para caracterizar e 
construir quadriláteros específicos 

⁻ Essas tarefas se especificam em tarefas distintas como construir 
um quadrado a partir das diagonais 

⁻ Evolução das técnicas visadas: de técnicas perceptivas às 
técnicas perceptivo-teóricas mas passando por outras técnicas 
como técnicas de análise das figuras e técnicas de "programa de 
construção" 



Dialética antigo/novo e organização praxéológica 

- Um princípio: um conhecimento deve aparecer como 
ferramenta para resolver uma dificuldade ou questão  

- "Distância certa" entre o antigo e o novo 

- Esse princípio básico visa trabalhar as distinções entre 
espaço/geometria,  perceptiva/teoria 



Algumas condições de integração 

• Organização da gênese instrumental 
 

• Estabelecimento de um outro contrato didático 
 

• "Distância certa" entre o antigo e o novo quanto ao tipo de 
tarefas, o tipo de técnicas, os princípios de funcionamento 
 

• Entrelaçamento do trabalho em lápis e papel e em Cabri 
 

• Economia de tempo 



Obrigada! 

Teresa Assude 
 

REALIZAÇÃO 

PATROCÍNIO 

t.assude@aix-mrs.iufm.fr 


