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Resumo

O objetivo desse artigo é analisar uma transformação expansiva que pode ocorrer em um sistema de ativi-
dade quando professores produzem matemática com a internet. Fundamentamos esse estudo na teoria da 
atividade, de modo particular, na ideia de transformação expansiva, a qual permite um olhar amplo sobre 
a produção e as transformações do conhecimento reveladas em transformações qualitativas que podem 
ocorrer em sistemas de atividade. Para destacar o papel da internet na produção matemática nos apoia-
mos no construto seres-humanos-com-mídias. Essa discussão é baseada no exame de dados empíricos, 
produzidos em um curso de extensão para professores de matemática, que foi desenvolvido totalmente a 
distância online. Como ferramenta de análise utilizamos a noção de miniciclo expansivo. Os resultados 
indicam que um sistema pode ser iniciado com a internet no papel de artefato e quando a expansão ocorre 
dá origem a uma nova atividade em que o artefato se torna comunidade. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Teoria da Atividade. Seres-humanos-com-mídias. Produção 
Matemática com internet.

Abstract

The aim of this paper is to analyze one expansion that may occur in an activity system when mathematics 
teachers produce mathematics with internet. We based this study on the activity theory, in particular, on 
the idea of   expansive transformation, which allows for a broad view about the production and transfor-
mation of knowledge revealed in qualitative changes that may occur in activity systems. To highlight the 
role of the internet in the mathematical production we rely on the construct humans-with-media. This 
discussion is based on the examination of empirical data produced in an extension course for mathema-
tics teachers, which was developed entirely at distance, online. As a tool of analysis we used the notion 
of expansive small cycle. The results indicate that a system can be started with the internet rolling the 
paper of artifact and when the expansion occurs it gives rise to a new activity where the artifact becomes 
community.

Keywords: Mathematics Education. Activity Theory. Humans-with-media. Production of Mathematics 
with internet.
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Introdução
As transformações que ocorrem no processo de produção matemática têm sido pes-

quisadas com ênfase no papel que uma dada mídia desempenha.  Em particular, os ambien-
tes virtuais de aprendizagem, têm sido o cenário e/ou foco de pesquisas no âmbito da 
Educação Matemática (e.g. BAIRRAL, 2005, 2010; SANTOS, 2006; ZULATTO, 2007; 
MALHEIROS, 2008, ROSA, MALTEMPI, 2010; BORBA, MALHEIROS, AMARAL, 
2011; BORBA, 2009, 2012). Esses estudos sugerem que um dos aspectos que diferencia 
a produção matemática no contexto online da sala de aula presencial está relacionado às 
mudanças na forma de expressão do pensamento matemático. Em outros termos, a lingua-
gem matemática expressa em um ambiente virtual de aprendizagem muda de acordo com 
o espaço comunicativo disponível ou utilizado. Em um chat, por exemplo, ela precisa ser 
adaptada para a linguagem materna, no entanto a interação pela oralidade que ocorre em 
videoconferências aproxima a linguagem matemática da comunicação usual na sala de 
aula presencial. Sendo assim, tomando-se como pressuposto que a comunicação faz parte 
da natureza do processo de ensinar e aprender entende-se que essas diferentes formas de 
comunicar as ideias matemáticas transformam a produção de conhecimento. 

Em nossos estudos procuramos fomentar essa discussão e, também, observar outras 
características dessas transformações. Objetivamente, procuramos compreender os movi-
mentos dos diversos atores e as alternativas utilizadas por eles na busca de possíveis solu-
ções ou de entendimentos para problemas de cunho matemático. Além disso, buscamos 
identificar os motivos, as possibilidades e as restrições que permeiam o trabalho, as regras 
e impedimentos que têm potencial para padronizar ações, dividir e organizar o processo de 
produção Matemática online. 

Para tanto, utilizamos a noção de transformação expansiva, oriunda do trabalho de 
Egenström (1987) que tem desenvolvido de forma particular a teoria da atividade (T.A.). 
Utilizamos também o construto seres-humanos-com-mídias (S-H-C-M), que tem sua ori-
gem, de acordo com Borba e Villarreal (2005) e Borba (2012) em autores da T.A., da 
etnomatemática e da filosofia da técnica, utilizados na tentativa de compreender o papel 
de mídias como oralidade, escrita e linguagem multimodal/experimental característica das 
mídias digitais. 

Seguindo essa linha de discussão em Souto e Borba (2012) verificamos que as trans-
formações expansivas podem ser impulsionadas por contradições internas geradas a partir 
dos feedbacks dados pelas mídias que influenciam no raciocínio matemático e nas ações dos 
aprendizes. Nesse trabalho já fortalecemos a ligação entre T.A. e S-H-C-M, cuja chave está 
no trabalho de Tikhomirov (1981) estudioso da teoria da atividade. Suas ideias juntamente 
com o trabalho de Lévy (1993) formam a base do construto seres-humanos-com-mídias.

Com o intuito de aprofundar a compreensão sobre essa e outras relações, em Souto e 
Araújo (2013) mediamos um diálogo teórico entre o construto seres-humanos-com-mídias 
e a teoria da atividade, em que identificamos harmonia e possibilidades expansivas para 
ambos. Uma delas estava ligada ao fato de o próprio construto ser analisado como um 
sistema de atividade em expansão. Nesse estudo identificamos algumas tensões que indi-
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cavam a possibilidade de uma mídia desempenhar mais de um papel em um sistema de 
atividade como, por exemplo, exercer a função de artefatos (mediando as relações entre os 
sujeitos e o objeto) e/ou de objeto (espaço-problema para a qual a atividade é direcionada). 

Avançando no diálogo entre esses fundamentos teóricos em Souto (2013a) e em Souto 
e Borba (2013) mostramos, através da análise de dados empíricos, a ressonância entre a 
ferramenta analítica denominada Ciclo de Aprendizagem Expansiva e a visão epistemo-
lógica apoiada no construto seres-humanos-com-mídias. A partir daí apresentamos uma 
perspectiva de análise que especifica o olhar para a aprendizagem e suas transformações 
em contextos online. 

Em Souto (2013) e Souto (2013a) retomamos a discussão das tensões apontadas por 
Souto e Araújo (2013). Procuramos intensificar o debate sobre o papel das mídias em sis-
temas de atividade em que detalhamos, baseados em dados empíricos, como um software 
de matemática dinâmica pode movimentar-se em um sistema de atividade e, assim, desem-
penhar em momentos distintos os papéis de artefato e de objeto. No presente artigo damos 
continuidade a essa discussão, mas tendo como foco de análise o papel da mídia internet 
em um sistema de atividade constituído durante o processo de produção matemática reali-
zada por professores em um ambiente virtual de aprendizagem.

Especificamente nosso objetivo aqui é analisar uma transformação expansiva que 
pode ocorrer em um sistema de atividade quando professores passam a utilizar a internet 
como ferramenta de busca para produzir matemática em um curso realizado totalmente a 
distância online.

Para cumprirmos com esse objetivo estruturamos esse artigo da seguinte forma: ini-
cialmente apresentamos a teoria da atividade destacando as ideias de Engeström (1999) que 
especifica a necessidade de se compreender as relações e transformações expansivas que 
ocorrem dentro de contextos coletivos. A seguir, abordamos os conceitos que envolvem o 
constructo Seres-humanos-com-mídias, que propõe que o conhecimento é fruto de trocas 
recíprocas e reúne as potencialidades de humanos e mídias e, simultaneamente, mostramos 
uma ligação entre essas ideias as da T.A. Na sequência, expomos o contexto de produção 
dos dados e os aspectos metodológicos desse trabalho. Em seguida analisamos dados empí-
ricos e, por fim, discutimos os resultados. 

A Teoria da Atividade
A teoria da atividade se fundamenta nos princípios da escola histórico-cultural da 

psicologia soviética, a qual tem como um de seus principais representantes Vygostyky, 
e tem raízes filosóficas nos trabalhos de Karl Marx e Friedrich Engels. Essa teoria consi-
dera a atividade humana como a unidade básica do desenvolvimento humano, e tem como 
eixo central as transformações que ocorrem nas interações que se estabelecem entre o ser 
humano e o ambiente no desenvolvimento de atividades mediadas por artefatos. 

Engeström (1987) apresenta o desenvolvimento histórico dessa teoria em uma tríade 
geracional. A primeira geração se originou no debate de Vygotsky sobre a mediação dialé-



44 Perspectivas da Educação Matemática, Campo Grande, MS, v. 6, n. Temático, p. 41-57, 2013.

tica entre sujeito e objeto. A segunda geração tem como principal representante Leontiev 
(1978) que apontou a necessidade de uma análise que tivesse como foco o coletivo. Na 
terceira geração, liderada pelo próprio Engeström, foi criado um modelo (fig. 1) para esse 
novo foco de análise. Além disso, a teoria da atividade passou a ser explicada com o auxílio 
de cinco princípios: o primeiro envolve a unidade de análise que é composta de sujeitos, 
artefatos, comunidade, regras, divisão do trabalho e objeto, que estão organizados de forma 
sistêmica (Fig. 1). 

               

Figura 1 – Representação do sistema de atividade humana

Essa representação triangular tem origem no pensamento de Vygotsky, que defen-
dia que a relação do ser humano com o mundo não é direta e sim mediada por artefatos.  
Engeström (1987) procura estender esse conceito para o contexto cultural e, ao mesmo 
tempo, propor um modelo que pudesse sistematizar as ideias de Leontiev (1978) que indi-
cou a necessidade de análise do papel de coletivos humanos em atividade. 

Na figura 1 a extensão proposta por Engeström pode ser observada em cada um dos 
triângulos que compõem a representação sistematizada da atividade humana. A proposta 
por Vygotsky, que indica a relação entre sujeito e objeto mediada pelos artefatos pode ser 
observada no triângulo superior, mas, nessa terceira geração a comunidade também medeia 
essa relação. A mediação entre sujeito e objeto, pela comunidade pode ser observada no 
triangulo inferior central que une esses três vértices. O triângulo inferior esquerdo repre-
senta a relação entre sujeito e comunidade, a qual é mediada pelas regras. A mediação da 
divisão do trabalho na relação entre comunidade e objeto pode ser observada no triângulo 
inferior direito. Como resultado da atividade, o objeto, entendido como “a ‘matéria prima’ 
ou o ‘espaço-problema’ para o qual a atividade é direcionada” (ENGESTRÖM; SANNINO, 
2010, p. 6), é transformado no produto da atividade (SOUTO; ARAÚJO, 2013, p. 76).

O segundo princípio discute a multivocalidade de um sistema de atividade. Engeström 
argumenta que uma atividade, por ser coletiva, é sempre heterogênea e apresenta múltiplas 
vozes. Ele explica que os indivíduos que compõem o sistema carregam consigo diferen-
tes valores, histórias, convenções, posicionamentos, enfim, diferentes vivências que são 
compartilhadas. O terceiro princípio indica que um sistema de atividade deve ser visto à 
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luz de sua história, pois é construído e transformado de forma irregular ao longo do tempo 
e só pode ser compreendido em toda sua complexidade, se a sua historicidade puder ser 
estudada. O quarto princípio aborda o papel das contradições internas como fonte de 
mudança e desenvolvimento. Elas são tensões locais ou estruturais historicamente acumu-
ladas em sistemas de atividade e podem gerar conflitos, que seriam discordâncias, choque 
de opiniões ou falta de aceitação do outro, mas também renovam as tentativas de mudar a 
atividade. O quinto princípio anuncia a possibilidade de transformações expansivas que 
segundo Engeström (1999) podem ser entendidas como reconceitualizações dos elementos 
do sistema de atividade, particularmente, do objeto; ou como movimentos contínuos de 
construção e resolução de tensões e contradições em um sistema que envolve objeto, arte-
fatos e os motivos dos participantes envolvidos. 

O construto Seres-humanos-com-mídias
A visão epistemológica associada ao construto seres-humanos-com-mídias traz o ali-

cerce teórico para a nossa concepção de conhecimento. Entendemos, como em diversas 
outras perspectivas, que não se descobre ou se transmite conhecimento e, sim se produz nas 
inter-relações entre seres humanos e as tecnologias. A ideia de produção de conhecimento 
com base em um pensamento coletivo é a raiz desse construto que foi proposto por Borba 
(1999). Essa visão propõe que as tecnologias digitais, ao lado dos humanos, são atores 
centrais nesta produção de conhecimento.  

O conceito de coletividade do S-H-C-M foi construido apoiado na ideia de que diferen-
tes tipos de mídias têm ao longo da história, condicionado a produção de diferentes tipos de 
conhecimentos (LÉVY, 1993). Os seres humanos ao interagirem com elas, reorganizam o 
pensamento (TIKHOMIROV, 1981), de acordo com múltiplas possibilidades e restrições que 
essas mídias oferecem. Portanto, a presença ou a ausência de uma mídia influencia o tipo de 
conhecimento produzido. Nessa perspectiva teórica, a produção de conhecimento não deve 
ser considerada atributo de um agente único, e sim, do produto de relações mútuas entre as 
estruturas do pensamento, as ferramentas do intelecto fornecido pela cultura e as mídias. 

Como mencionado anteriormente a ligação entre esse construto e a teoria da atividade 
tem como elemento chave os estudos do psicólogo Tikhomirov (1981). Se por um lado, 
esse autor se apoia na T.A. para atribuir ao computador o papel de um artefato capaz de 
reorganizar o pensamento, e assim, produzir mudanças na atividade humana; e por outro, 
Borba (1999) busca argumentos em Tikhomirov (1981) para iniciar o desenvolvimento da 
perspectiva teórica dos S-H-C-M. Se torna compreensível o fato de a noção de moldagem 
recíproca proposta por Borba (1993, 1999) ser semelhante a tese vygotskyana de media-
ção, base da teoria da atividade, de acordo com a qual o ser humano consciente de suas 
necessidades estabelece relações de troca, que provocam transformações recíprocas, em 
que o ser humano constrói e transforma a si mesmo e a própria natureza, criando novas 
condições para sua existência. Em outras palavras, sujeito e objeto do conhecimento não 
são dissociáveis, uma vez que se relacionam de modo recíproco, um dependente do outro, 
formando um polo único que se constitui pelo processo histórico-social. Entretanto, esse 
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constructo também tomou como base outras ideias teóricas, talvez seja por isso, que essa 
mesma noção mostre uma distinção quando indica que esse tipo de relação também ocorrer 
nos polos sujeitos-artefatos. 

Diante dessas convergências e distanciamentos “mediar um diálogo” entre essas 
duas lupas teóricas se torna um desafio estimulante, pois à medida que as “falas” surgem 
novas possibilidades podem emergir. Como a que apresentamos na próxima seção, trata-se 
da perspectiva de análise que utilizamos nesse estudo e que também nasceu em um des-
ses diálogos entre a vertente liderada por Engeström da teoria da atividade e o construto 
seres-humanos-com-mídias e foi inicialmente apresentada em Souto (2013a) e discutida 
por Souto e Borba (2013).

O contexto de produção dos dados e os aspectos metodológicos 
O contexto de produção dos dados desse estudo foi um curso de extensão universitária 

ofertado na modalidade a distância online para professores de matemática com uma carga 
horária de 32 horas. Nele, docentes de várias regiões do país e do exterior, realizavam tra-
balhos de cunho matemático voltados para o estudo das cônicas com o software de mate-
mática dinâmica GeoGebra. Além disso, se encontravam para discutir algumas Tendências 
em Educação Matemática. Esses encontros se deram no ambiente virtual de aprendizagem 
Tidia-Ae, que possui ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas. Os dados foram 
produzidos nos diálogos em chats, fóruns e entrevistas.

Como ferramenta de análise utilizamos a proposta de miniciclos expansivos para aná-
lise de sistemas seres-humanos-com-mídias que se constituem em ambientes virtuais de 
aprendizagem (SOUTO, 2013a; SOUTO; BORBA, 2013). Essa perspectiva de análise se 
baseia no conceito de Ciclo de Aprendizagem Expansiva proposto por Engeström (1999) e 
na noção de moldagem recíproca proposta por Borba (1993, 1999). 

Um miniciclo pode favorecer a compreensão do desenvolvimento de sistemas de ativi-
dade captando suas contradições internas e a ocorrência de transformações expansivas. Ele, 
em geral, é iniciado com dúvidas e questionamentos decorrentes de uma contradição interna 
(tensão), que pode ser uma necessidade de solucionar uma situação nunca antes prevista ou 
um desejo de romper com um padrão de produção matemática relativamente estável. Pode 
evoluir a partir da reorganização do pensamento provocada pelas respostas da mídia às ações 
dos aprendizes. Nesse processo evolutivo a dinâmica do trabalho pode mudar, movimentos 
de reorganização se intensificam nos testes, experimentações e simulações de conjecturas. 
Em momentos como esses, é possível observar o processo de moldagem recíproca, prin-
cipalmente, nos movimentos coletivos e colaborativos, que objetivam a (re)construção de 
conceitos matemáticos e, com isso, podem surgir pistas do objeto da atividade. Durante a 
moldagem recíproca podem emergir novas tensões, que uma vez transformadas em fonte 
potência para a inovação originam as transformações expansivas, que por sua vez indicam o 
final do miniciclo. As transformações expansivas são múltiplas e podem ocorrer de formas 
distintas dependendo, em certa medida, da mídia envolvida na atividade.
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A palavra miniciclo remete a ideia de movimentos repetitivos o que pode dificultar 
o entendimento de nossa proposta. Em nossos trabalhos procuramos esclarecer que no 
contexto do desenvolvimento de sistemas de atividade ciclos ou miniciclos não devem 
ser entendidos como uma sequência de fenômenos que se sucedem de uma forma linear 
e determinada. Entretanto, transformar esse significado já internalizado em nossa cultura 
não é algo simples. Por esse motivo estamos em um movimento de refinamento de nossa 
proposta, nossa ideia é acrescentar a palavra miniciclo a sílaba “ne” buscando uma aproxi-
mação com a ideia ciclone (SOUTO, 2013a). 

Um ciclone é uma tempestade produzida por grandes massas de ar animadas de grande 
velocidade de rotação e que se deslocam a velocidades de translação crescentes. Queremos 
nos apropriar das ideias de movimento desse fenômeno, pois, além de rotar e transladar, não 
é possível, a priori, determinar ou prever com exatidão a direção que ele vai tomar como 
acontece em nossa perspectiva de análise. Além disso, consideramos apropriado relacionar 
a ideia de uma velocidade crescente ao processo de produção do conhecimento e suas trans-
formações. Mas seria essa apenas uma nova metáfora para tratar de um mesmo assunto? 
Ela é apropriada? Essa e outras questões que pretendemos aprimorar fogem ao escopo 
desse trabalho, por isso, optamos em discuti-las em outra oportunidade. Para este artigo, 
o importante é enfatizar que esses ciclos não levam, em geral, a atividade, unidade básica 
da TA, ou um coletivo de S-H-C-M, unidade básica de produção de conhecimento dentro 
de uma atividade a um ponto no qual a atividade ou o coletivo já estiveram anteriormente. 

O caso da internet - artefato e/ou comunidade? 
Durante o curso, particularmente no momento que envolvia o estudo de cunho mate-

mático, não foram raras as vezes em que os professores consultavam as páginas da internet. 
O objetivo deles era buscar “ajuda” na compreensão alguns conceitos matemáticos fun-
damentais para a construção de soluções dos problemas propostos. Esse comportamento 
chamou a nossa atenção para o papel dessa mídia no sistema de atividade e sua influência 
nas transformações expansivas que ocorreram.

A primeira parte da proposta de estudo consistia em construir a parábola, a elipse e a 
hipérbole com o GeoGebra. Essas construções eram orientadas por uma espécie de tutorial 
em que um passo-a-passo era enviado com antecedência a todos os participantes. Logo 
após as construções havia questões abertas que eram respondidas a partir dos feedbacks do 
recurso arrastar do software. Por exemplo, o que acontece quando movemos o ponto C? 
No menu Exibir habilite a janela algébrica, mova novamente o ponto C e descreva o que 
acontece nessa janela.

Após essas construções, na segunda parte do estudo, propusemos a solução de alguns 
problemas retirados de livros didáticos. Para ilustrar esse tipo de problema selecionamos 
dois exemplos: 1) determine o centro, os eixos e os focos da hipérbole ( ) ( )

1
7

2

9

2
2

2

2

2

=
−

−
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2) determine a equação e as coordenadas dos focos de uma elipse de eixo maior 10 e distân-
cia focal 6. Em casos como esses não havia nenhum tipo de orientação sobre a forma como 
solucioná-los ou o tipo de mídia que deveria ser utilizada. 
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 As tensões no sistema de atividade começaram durante a busca por soluções para 
os problemas dessa segunda parte da proposta. Inicialmente os professores adotavam o que 
consideramos um procedimento padrão para eles, que consistia em encontrar com a mídia 
lápis e papel uma solução algébrica utilizando técnicas analíticas conhecidas e que também 
são usualmente encontradas em livros didáticos. Por outro lado, a parte inicial da proposta 
de estudo mostrou a eles algumas possibilidades de uso do GeoGebra para a construção das 
cônicas. Isso gerou uma tensão no sistema de atividade que estava se constituindo. 

Silvia - determine a equação e as coordenadas dos focos de uma elipse de eixo maior 10 e 
distância focal 6.[...]eu cheguei em F1=(-3,0); F2=(3,0), e x^2/25+y^2/16=1

 Thais - Sim, eu também... comecei achando o b pelo teorema de Pitágoras, já que a=5 e 
c=3. [...] daí já sai os focos, e a equação é só montar com esses valores. [...] certo... e como 
verificar no GeoGebra?

As atividades são sistemas abertos, por isso, a introdução de algo novo, como por 
exemplo, um novo instrumento, pode ir de encontro, se chocar, a um elemento antigo e, 
desse modo, provocar tensões (DANIELS, 2011). Nesse caso, o elemento novo é o próprio 
software. Suas possibilidades, ao que parece no excerto acima, colidiram com as formas 
usuais que os professores participantes organizavam o seu próprio trabalho. 

Essas tensões podem ser reveladas através de dúvidas, questionamentos, críticas, e 
são fortes indicativos de que um miniciclo começou a se desenvolver. Os comentários em 
um dos chats, em que a discussão era em torno do estudo da hipérbole, exemplificam esse 
tipo de comportamento.

Thais - como encontrar os focos, usando as ferramentas do GeoGebra, e tendo a equação 
da hipérbole?

Amália - pois é, queria tentar resolver sem livro. Mas ainda não consegui. 

Caio - Yo también lo intenté pero tampouco pude. 

Ismar - Amália tente usar o recurso de medir segmento usando o oitavo botão, para fazer 
comparações e tirar conclusões.

Os excertos anteriores mostram que GeoGebra protagonizou uma tensão que deu inicio 
ao miniciclo expansivo, pois, desestabilizou e imprimiu mudanças no sistema de atividade 
quando “mexeu” com a forma de produzir matemática já internalizada por esses professores. 
Desses movimentos decorrem das reorganizações do pensamento que foram influenciadas 
pelo próprio aplicativo nas construções iniciais (TIKHOMIROV, 1981; BORBA, 1999). 

Com isso, podemos fazer inferências sobre o objeto da atividade. De acordo com 
Kaptelinin (2005) o objeto pode ser determinado por todos os motivos efetivos. Observamos 
que um motivo efetivo da atividade, naquele instante, era explorar o software. Desse modo, 
uma aproximação do objeto é estudar as cônicas com esse aplicativo (ver fig. 2). 

O fato de o estudo (objeto da atividade) ter sido realizado em um contexto online, nos 
leva, nesse instante, a fazer um breve desvio na análise do desenvolvimento da atividade. 
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Nosso objetivo é direcionar o olhar para o papel da internet como locus de diferentes espa-
ços comunicativos propiciados pelo ambiente virtual de aprendizagem utilizado no curso.  

Não senti tanta falta de um editor de textos matemáticos no ambiente, acho que pelo conteúdo 
que trabalhamos nas construções (Entrevista Amália 02/09/2011).

[...] falar de expressões e conceitos matemáticos no chat parece faltar ferramentas para 
colocar fórmulas ou equações que ajudem na explicação e conceitos que um que passar 
para o outro... (Entrevista Daniela 25/08/2011)

Nos excertos anteriores é possível observar que a comunicação na internet, via chat, 
despertou diferentes sentimentos entre os participantes. Alguns professores revelaram que 
não tiveram dificuldades em expressar o pensamento matemático, outros, no entanto, pontua-
ram que essa forma de comunicação não pareceu algo muito fácil. De acordo com Malheiros 
(2008), essas divergências se relacionam com os diferentes estilos de aprendizagem.

A produção de conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem a distância é 
influenciada pela dimensão discursiva de cada espaço comunicativo (chat, videoconfe-
rência, fórum, lista de discussão, etc.). Em chats ou fóruns, por exemplo, a linguagem 
matemática precisa ser adaptada para a linguagem materna (SANTOS, 2006). Entretanto, 
em videoconferências a interação pela oralidade é um processo muito próximo da comuni-
cação usual em nosso cotidiano (ZULATTO, 2007). 

Desse modo, entendemos que na internet as formas de pensamento, de expressão 
de ideias e raciocínios são condicionadas pelo espaço comunicativo utilizado. Em outras 
palavras, independentemente do estilo de aprendizagem de cada um a internet moldou 
(BORBA; VILLARREAL, 2005) o raciocínio desses professores, pois propiciou distin-
tas reorganizações no pensamento para que uma mesma ideia Matemática pudesse ser 
expressa de diferentes formas. Assim, a nosso ver, a internet desempenhou o papel de 
artefato mediador da relação entre os sujeitos e objeto desse sistema de atividade con-
forme ilustrado na figura 2. 

Figura 2 – A internet na condição de artefato
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Retomando o desenvolvimento do sistema de atividade que tem sua compreensão 
favorecida pelos movimentos identificados no miniciclo, observamos que nas interações 
entre os professores e o software surgem novas tensões. 

Elza - sim,mas não consegui uma relação algébrica. 

Thais - Elza ... eu (e acredito que a Bianca) estamos fazendo testes no geogebra para tentar 
descobrir quais as relações do a e do b na equação. 

O excerto acima pode ser um indicativo do início de uma nova tensão. O trabalho com 
o GeoGebra foi realizado na base da “tentativa e erro”, o que não se mostrou uma tarefa 
fácil para os professores, principalmente no que diz respeito à compreensão das relações 
entre as representações Algébricas e Geométricas. Os testes que Thais se refere no excerto 
acima, em que ela e Bianca procuram em conjunto com o software construir relações entre 
os parâmetros da equação, reforçam a ideia de que esse aplicativo contribuiu para a reor-
ganização desse pensamento. 

De acordo com Engeström (1999), uma tensão também pode ocorrer quando novos 
procedimentos são propostos ou implementados formalmente. Entretanto, sempre haverá 
o risco da falta de aceitação, da resistência, se isso acontecer a tensão pode causar um 
conflito e paralisar o desenvolvimento de transformações expansivas. Por outro lado, as 
tensões também podem ser fonte de potência e inovação para a atividade. 

Thais - tem muito parametro !!!!!! é difícil manter um e alterar os outros...e ai Bianca??? 
Alguma ideia? geometricamente parece que eu consegui... mas não consigo aliar estes 
números com a equação. 

A dificuldade em compreender as relações entre as representações Algébricas e 
Geométricas com software se agravou porque a proposta de estudo trouxe para o sistema 
um procedimento que não era padrão dominante na prática docente desse grupo de profes-
sores, gerando uma nova tensão: como relacionar as representações algébricas e geométri-
cas de uma cônica?

Elza - [...]Vejam se minha considerações estão corretas por favor. na equação os prame-
tros c e d representam as coordenadas do centro da hipérbole. a é a distância entre o foco 
até esse centro. Mas quanto a b ainda estou confusa...Thais, pode me explicar...

Thais - Então, fui tentando fixar o máximo de coisas que eu conseguia...usando a ideia de 
simetria. [...]Foi na tentativa e erro mesmo. Atraves de testes.[Mas] ainda estou um pouco 
confusa.

Bárbara - [...]vamos então continuar essa discussão? pq daí refaço as construções...

Thais - O GeoGebra é um simulador, então podemos brincar com ele... modificamos os 
parametros e tentamos analisar quais alterações que acontecem. Vamos lá!!! Aos testes.
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Bárbara - agora estou tentando visualizar a geometria das hipérboles...levantando a hipó-
tese de a distancia entre os braços da hipérbole ser o valor de b...ou melhor do dobro de b. 
Percebi que qdo mudamos o b, muda a distancia entre o braços da hipérbole.

Elza - Sim, mas não consegui uma relação algébrica.

Nesse momento do miniciclo, o processo de moldagem recíproca (BORBA, 1999) 
alcança o ponto mais alto, o excerto acima mostra que o processo de “pensar com” o 
GeoGebra se intensificou, testar, simular, experimentar, se tornaram procedimentos comuns 
e indispensáveis. Esse comportamento é típico da informática como uma tecnologia da 
inteligência (LÉVY, 1993), a manipulação de parâmetros dá ao aprendiz uma espécie de 
intuição sobre as relações de causa e efeito. Borba e Villarreal (2005) afirmam que uma 
nova tecnologia da inteligência resulta em um novo coletivo que produz conhecimento que, 
por sua vez, é qualitativamente diferente do conhecimento produzido por outros coletivos. 
Essa afirmação pode ser constatada nos movimentos do miniciclo, a estratégia dos pro-
fessores foi explorar o recurso arrastar do software para analisar simultaneamente o com-
portamento das duas representações: Algébrica e Geométrica. Esse tipo de procedimento, 
dinâmico e simultâneo não foi possível quando os professores utilizaram lápis e papel.

Os feedbacks do recurso arrastar do software nos movimentos de experimentar, 
influenciaram no raciocínio dos professores. No excerto a seguir Thais, por exemplo, 
sugere que as assíntotas da hipérbole devam ser investigadas. Enquanto, na sequência, 
Ismar e Caio dialogam sobre os vídeos dos youtube como recursos para revistar alguns 
elementos da hipérbole. 

Thais - vcs sabem o que é a assintota da hiperbole?? como encontrá-la aqui [no sof-
tware]?? será que o b não esta relacionado com ela?? pois é... por isso minha suspeita que 
devemos investigá-la.

Bianca - gurias...vou buscar algo p ajudar na internet... 

Thais -) vejam esse site... 
http://www.algosobre.com.br/matematica/geometria-analitica-hiperbole.html 

Bianca - olhem esse site: http://alfaconnection.net/pag_avsm/geo0504.htm 

Ismar - Caio me indicou alguns videos no itube ...

Caio - Yo recurría a internet, por facilidad, para recordar los elementos de la hipérbola.

Em momentos como esses, em que os professores utilizaram a internet como veículo 
de busca de informações, entendemos que a internet estava desempenhando o papel de 
comunidade (ver figura 3). Isso porque um dos papéis da comunidade é situar o sistema de 
atividade dentro do contexto sociocultural daqueles que compartilham o mesmo o objeto 
(ENGESTRÖM, 1999).
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Figura 3 – A internet na condição de comunidade 

Na figura 3 é possível observar que quando a internet passa a desempenhar o papel de 
comunidade no sistema outros elementos se transformam. O motivo, por exemplo, passou 
a ser: compreender, recordar ou revisitar alguns conceitos matemáticos. Com isso, o objeto 
também se modifica e passa a ser estudar as relações de conceitos matemáticos envolvidos 
na solução que estava em processo de construção.

Ao verificarmos que uma mídia, como a internet, pode desempenhar o papel de 
comunidade, percebemos que a multivocalidade desse sistema de atividade se amplia, pois 
engloba não apenas os indivíduos que fazem parte do sistema, mas também as múltiplas 
vozes daqueles “externos” ao sistema que, de alguma forma ou em algum momento, se 
relacionam com ele. A construção de uma página na internet é impregnada dos diferentes 
valores, histórias, convenções, posicionamentos, enfim diferentes vivências de seus ideali-
zadores e, na medida em que é fonte de consulta, transmite esses aspectos ao sistema.

Desse modo, entendemos que o desenvolvimento de um sistema de atividade constitu-
ído em um ambiente de aprendizagem online é condicionado por fatores sociais e culturais 
(regras, normas, valores éticos e morais, etc) mesmo sendo virtual. Além disso, as tensões 
e os movimentos expansivos que nele ocorrem são influenciados pelos distintos papeis que 
diferentes mídias podem desempenhar. 

Na figura 5, como uma ilustração, é possível observar uma das soluções construídas 
por esses professores para o primeiro exemplo (hipérbole) de problemas retirados de livros 
didáticos que foram apresentados no início dessa seção.
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Figura 4 – Solução exemplo 1 - Hipérbole

Apesar de o recurso arrastar ter sido utilizado durante o processo de construção e de 
várias outras possibilidades terem sido exploradas essa solução final e estática. 

Por fim, sistematizamos na representação gráfica da figura 5 os movimentos expan-
sivos evidenciados ao longo dessa análise. Procuramos relacionar os papéis da internet, 
o processo de moldagem recíproca, o miniciclo e as transformações expansivas em um 
sistema de atividade.

 

Tensã

Internet

Internet

Tensã

Moldagem 
recíproca 

 

 

Objeto 1 

Objeto 2 

Figura 5 – Transformações expansivas com a Internet

Na figura 5 cada uma das representações triangulares corresponde a um determinado 
instante do desenvolvimento do sistema de atividade. Na primeira delas a internet está 
como protagonista no papel de artefato mediando as relações dos sujeitos com o objeto 
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inicial do sistema de atividade que era: estudar cônicas com o GeoGebra, o qual nomea-
mos de objeto 1. Esse sistema corresponde ao início do miniciclo expansivo representado 
pela primeira seta lateral, que teve início com a tensão causada pela inserção do próprio 
software feita através da proposta de estudo. 

À direita da figura colocamos o processo de moldagem recíproca que está ligado com 
linhas pontilhadas aos sistemas de atividade, ao miniciclo e às tensões. Com isso, queremos 
destacar que, à medida que o processo de moldagem recíproca acontece, tensões surgem e 
podem tanto iniciar um miniciclo como também contribuir para o seu desenvolvimento, ou 
seja, para que transformações ocorram. 

Na segunda representação triangular a internet está exercendo o papel de comunidade 
situando o sistema de atividade dentro do contexto sociocultural daqueles que compar-
tilham o mesmo objeto, que naquele instante era: estudar as relações de conceitos mate-
máticos envolvidos na solução que estava em processo de construção, o qual nomeamos 
de objeto 2. Essa representação se relaciona com a segunda seta lateral que corresponde 
ao miniciclo. Nesse instante, verificamos um avanço no miniciclo decorrente do próprio 
processo de moldagem recíproca e da tensão que surgiu quando os professores procuravam 
construir relações entre as representações algébricas e geométricas. Na figura 5 essa tensão 
encontra-se entre as setas que representam o miniciclo. 

Em síntese, a internet ocupava a condição de artefato e, quando o processo parcial 
de moldagem recíproca se desenvolveu ela passou a ser utilizada como um mecanismo de 
busca. Assim, ocorreu uma transformação expansiva em que o artefato internet passou a 
desempenhar o papel de comunidade. Esses movimentos impulsionaram outra transforma-
ção expansiva, trata-se da reconceitualização do objeto da atividade. Na figura 5 essas trans-
formações são ilustradas por uma nova atividade em que além da expansão do papel da 
mídia internet, o próprio objeto do sistema foi transformado. Em outras palavras, a expansão 
do papel da mídia internet no sistema influenciou na transformação do objeto da atividade.

 

Considerações finais
Os resultados indicaram que, em um sistema de atividade a mídia internet pode 

desempenhar dois papéis. No início do sistema de atividade ela exercia o papel de artefato 
e, quando a expansão ocorreu se tornou comunidade, desse fato, a transformação expan-
siva do próprio objeto da atividade também aconteceu. Sendo assim, entendemos que uma 
transformação expansiva não ocorre de forma isolada. Ao contrário, os movimentos que 
ela provoca nos sistemas de atividade pode impulsionar outras transformações. Além disso, 
verificamos que essas transformações são decorrentes de tensões que surgiram ao longo da 
atividade e tiveram influência do processo de moldagem recíproca (BORBA, 1993, 1999).

Buscar “ajuda” na internet não é um comportamento exclusivo dos professores par-
ticipantes do curso. Essa prática, ao que parece, já pode ser considerada algo normal nos 
dias atuais. As informações disponíveis na internet (independente do juízo de valor que se 
faça sobre tais informações) fazem, cada vez mais, parte do universo da sala de aula. Esse 
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fato faz nos atentar para a necessidade de nós professores repensarmos os problemas que 
propomos aos nossos alunos (BORBA, 2009, 2012).

Isso não implica necessariamente na elaboração de propostas inéditas, a fim de não 
ter interseção com propostas anteriores. Nosso estudo sugere que mesmo exercícios que 
têm uma solução única e que são retirados de livros didáticos podem se tornar problemas 
(BORBA, 1994, 2009; SAVIANI, 1985), no sentido de se constituírem obstáculos que um 
dado coletivo quer superar. Nesse caso, não havia soluções “prontas” na internet e, além 
disso, a mídia software envolvida na proposta não era usual na abordagem do conteúdo em 
estudo pelos professores participantes. Note que tal análise é também histórica: hoje em dia 
é possível encontrar várias soluções prontas para os problemas em questão. 

Com essas observações queremos destacar que é importante que estejamos atentos 
aos elementos (artefatos, sujeitos, objeto, regras, comunidade, organização do trabalho) 
do sistema de atividade que irá se constituir no âmbito de nossa própria sala de aula, para 
que possamos organizar uma proposta de estudo que se configure como um problema. 
Acreditamos que desse modo é possível oportunizar aos nossos alunos a realização de 
discussões, questionamentos, críticas e argumentações, ou seja, estimular a ampliação dos 
espaços de produção matemática.

Por fim, o processo de análise dos dados desse trabalho e o nosso movimento como 
pesquisadores em Educação Matemática parece ter dado origem a outro sistema de ativi-
dade. Nele, identificamos uma nova contradição: é possível que mídias como artefatos se 
transformem e passem a exercer o papel de sujeitos em um sistema de atividade? Se por 
um lado, verificamos que uma mídia pode mediar as relações entre sujeito e objeto, então 
ela pode exercer a função de artefato. Se por outro, verificamos, no processo de moldagem 
recíproca, que uma mídia pode mobilizar o sistema de atividade conjecturamos que ela 
teria agency (poder de ação), então, segundo a teoria da atividade, estaria desempenhando 
o papel de sujeito em um sistema de atividade. Entretanto, transformar essa contradição 
requer um debate sobre a própria ideia de mediação de Vygotsky. Estaríamos, então, diante 
de uma possibilidade expansiva da tríade geracional da teoria da atividade? Essa contra-
dição e aquelas questões referentes ao refinamento da perspectiva de análise ainda pre-
cisam ser mais bem estudadas. Isso mostra que o diálogo entre teoria da atividade (prin-
cípios da escola Histórico-Cultural) e o construto seres-humanos-com-mídias (Educação 
Matemática) está em movimento. Neste sentido, o coletivo de seres-humanos-com-internet 
seria não só a unidade básica de produção de conhecimento, mas também uma parte da 
atividade que se metamorfoseia de acordo com o movimento. A ideia de fractais para que-
brarmos com a rigidez dos triângulos da teoria da atividade pode ter aqui um solo fértil. A 
internet com suas características únicas é artefato porque há humanos e é comunidade por-
que há humanos. A internet transforma uma atividade, mas transforma também o próprio 
papel do que é ser humano. Internet, celular e a mobilidade associada a elas transformam 
noção do que significa ser humano, neste sentido, se pensarmos em fractais, de forma não 
formal, podemos pensar em novos triângulos como sistemas de atividade, (regras, artefa-
tos, ..., comunidades) diferentes...
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