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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de investigar as concepções dos professores de matemática 

do 9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais do município de 

Mamanguape, Paraíba sobre o uso da calculadora em sala de aula. Quanto aos objetivos 

da pesquisa, esta se caracteriza por ser de caráter exploratório. Com relação ao 

levantamento de dados, esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, cujo 

instrumento foi um questionário semiestruturado. O questionário foi constituído por 

questões relacionadas à formação do professor, o perfil profissional, dados sobre a 

prática docente e três atividades que utilizam a calculadora como recurso auxiliador. 

Foram sujeitos da pesquisa 5 professores que atuam nas turmas do 9º ano de três escolas 

estaduais. Os resultados obtidos neste trabalho nos mostra que a maioria dos professores 

participantes da pesquisa faz uso da calculadora em suas aulas, sendo utilizada apenas 

para agilizar e facilitar cálculos numéricos. Como argumento contrário ao uso da 

calculadora, um professor de maneira equivocada, afirma que a calculadora não 

contribui para a aprendizagem e nem para o rendimento escolar. Sugerimos por fim, 

atividades que trazem a aplicação de conceitos matemáticos através do uso da 

calculadora onde puderam reconhecer, satisfatoriamente, em todas as propostas que 

além de facilitar o desenvolvimento da solução à calculadora possibilite aos alunos 

pensar, criar estratégias e aplicar seus conhecimentos matemáticos para se chegar à 

solução tornando desta forma o estudo da matemática mais participativo e interligado a 

realidade. 

 

 

Palavras-chave: Calculadora; atividades investigativas; tecnologias educacionais; 



ABSTRACT 

 

This work aims to investigate teachers' conceptions of mathematics in 9th grade of 

elementary school of public schools in the Mamanguape city, Paraíba about using the 

calculator in the classroom. As there search objectives, this is characterized as 

exploratory. With respect to data collection, this research is characterized as a case 

study, which used a semi-structured questionnaire. The questionnaire consisted of 

questions related to teacher education, professional profile, data on teacher practice and 

three activities using the calculator as a supportive feature. Participeted of this reserach 

five teachers working in classrooms in 9th grade three states chools. The results 

obtained in this work shows that the majority of teachers participating in there search 

makes use of the calculator in their classes, being used only to expedit enumerical 

calculations. As opposed to the use of the calculator argument, a teacher mistakenly 

says that the calculator does not contribute to learning and not for academic 

achievement. We suggest finally activities that bring the application of mathematical 

concepts through the use of the calculator where might recognize satisfactorily in all 

proposals and facilitate solution development calculator allows students to think, 

strategize and apply their mathematical knowledge to get the solution thus making the 

study of mathematics more participatory and interconnected reality.  

 

 

Keywords: Calculator; investigative activities; educational technologies;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação do tema 

Há muito tempo, homens e mulheres sentiram a necessidade de efetuar cálculos 

para facilitar seu dia a dia. No início contavam com a ajuda dos próprios dedos das 

mãos para realizar simples cálculos sendo, portanto, as nossas mãos consideradas como 

o instrumento de cálculo mais antigo que originou a estrutura do sistema numérico de 

base dez. (IFRAH, 1992, apud RÊGO e FARIAS, 2011). 

Posteriormente passamos a fazer uso de alguns objetos para realizar operações de 

cálculos. Começamos a utilizar pedras para agrupar e registrar quantidades. Da 

utilização deste recurso surgiu o termo “cálculo” que em latim significa “pedra”, termo 

até hoje utilizado para se referir ao registro de operações matemáticas. (RÊGO e 

FARIAS 2011).  

Neste sentido, outro instrumento muito importante utilizado para o cálculo foi o 

ábaco. Sem origem exata, acredita-se ter sido criado por volta de cinco séculos antes de 

Cristo. O ábaco é formado por sulcos feitos em tabuleiros de areia que dispunha de 

pedrinhas deslizantes que representam as quantidades envolvidas nas operações de 

adição e subtração numérica (IFRAH, 1992, apud RÊGO e FARIAS 2011). Este 

instrumento é também tido como uma extensão do método utilizado para operar com o 

auxílio dos dedos, pois sua estrutura de processo de cálculos é o mesmo do 

anteriormente adotado, o sistema decimal de base dez.  

Após centenas de anos os ábacos sofreram uma enorme transformação sendo 

substituídos pela máquina de calcular construída por Blaise Pascal no século XVII, hoje 

conhecida como calculadora. Neste mesmo século, Leibniz aperfeiçoou a máquina 

criada por Pascal e desde então a calculadora evoluiu século após século, tornando-se 

cada vez menor e eficiente sendo capaz de realizar desde pequenos cálculos as mais 

elaboradas funções. (RÊGO e FARIAS 2011). 

Desta forma, a cada processo de transformação tecnológica, a humanidade passa 

por um procedimento de aprimoramento de sua cultura e que necessita ser divulgado e 

aprimorado pelas gerações seguintes. Neste sentido, a escola tem uma importância 

fundamental. Acreditamos que a unidade escolar deve estar pronta e disposta a inovar 

em práticas pedagógicas que possibilitem a divulgação dos conhecimentos humanos, 

permitindo que todos os estudantes conheçam e tenham acesso a este mundo que está 
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cercado de modernas inovações tecnológicas sendo utilizadas constantemente. Diante 

disto, a escola se vê em um momento de mudanças, onde a postura de um ensino 

tradicional de reproduzir conhecimento não é suficiente, sendo necessária a integração 

de recursos tecnológicos ao ambiente escolar que auxiliem as práticas pedagógicas e 

aproximem da aprendizagem o aluno.  

Assim, a calculadora como recurso simples e bastante acessível pode ser utilizado 

por professores de matemática como meio que acrescente a formação de seus alunos. 

Esta ferramenta é bastante conhecida e sempre recorrida na execução de cálculos 

cotidianos. A exploração da calculadora nas aulas de matemática, assim como o uso de 

qualquer outro recurso tecnológico, não é uma tarefa fácil para o professor, pois para 

manusear o instrumento de forma eficiente o professor deve estar ciente de suas 

potencialidades e limitações, saber como ensinar, beneficiando a aprendizagem, e não 

somente a aprendizagem de conteúdos matemáticos, pois como descreve Bigode (2000). 

[...] O uso sensato das calculadoras contribui para a formação de 

indivíduos aptos a intervirem numa sociedade em que a tecnologia 

ocupa um espaço cada vez maior. Nesse cenário ganham espaço 

indivíduos com formação para a diversidade, preparados para investigar 

problemas novos, com capacidade para codificar e decodificar, se 

comunicar, tomar decisões, aprender por si. Todos estes atributos são 

necessários para a formação do homem de hoje, não importando se ele e 

marceneiro, metalúrgico, bancário ou empresário. Calculadoras e 

computadores são as ferramentas de nosso tempo. Vamos usá-las e 

dominá-las (BIGODE, 2000, p.19 apud MEDEIROS, 2003, p.21). 

 

Dentre os conteúdos que podem ser inseridos com o uso da calculadora, de acordo 

com Selva (2010), destacam-se a exploração do Sistema de Numeração Decimal – SND 

e as operações, como também a geometria, grandezas e medidas e tratamento da 

informação envolvendo resolução de situações-problema. 

No conteúdo matemático de Sistema de Numeração Decimal e operações a 

calculadora pode auxiliar na exploração de padrões contidos nas operações, na reflexão 

sobre o valor posicional dos números e compreensão da regularidade existente no SND. 

Segundo os PCN (BRASIL, 1998), a calculadora é um eficiente recurso na 

promoção de aprendizagens e processos cognitivos, pois o seu uso favorece a busca por 

percepção de regularidades e desenvolvimento de estratégias de resolução de situações-

problema estimulando a descoberta de estratégias e investigação de hipóteses pelos 

alunos. 
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Os livros didáticos de matemática atualmente propõem a utilização da calculadora 

simples e cientifica como recurso de ensino apresentando indicação de uso em 

atividades e informações sobre como utilizar (SELVA, 2010). 

Para dar início ao uso da calculadora em sala de aula, o professor deve ter um 

objetivo bem definido, conhecer e saber manusear com segurança esta ferramenta, 

podendo ser utilizada em diferentes momentos desde a conferência de resultados à 

análise de situações-problema. A calculadora também pode ser um instrumento de apoio 

nas atividades propostas no livro didático, em atividades individuais ou em grupos, 

promovendo a construção de conceitos matemáticos através da exploração do conteúdo 

de forma lúdica e participativa (SELVA, 2010). 

 

1.2  Problemática e Justificativa 

 

O professor hoje deve procurar sempre melhorar a qualidade de ensino. Para isso, 

a busca de novas práticas de ensino é necessária. Práticas que envolvam e insiram o 

aluno em sua aula, promovendo atividades que retratem a sua realidade, que façam uso 

de diferentes recursos, que sejam de fácil acesso e de compreensão do aluno. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN sugerem o uso da calculadora no 

ensino da matemática por meio de resolução de situações-problema, “[...] pois ela 

estimula a descoberta de estratégias e a investigação de hipóteses, uma vez que os 

alunos ganham tempo na execução dos cálculos.” (BRASIL, 1998, p.45). Também é 

muito importante conhecer e saber manusear esta ferramenta de forma a desempenhar 

com qualidade a atividade proposta. 

A calculadora faz parte do cotidiano dos estudantes e pode ser um meio de 

aproximação e motivação do ensino da matemática. Para que ocorra de forma rica é 

importante saber a forma adequada de ser utilizada, que não seja somente utilizada para 

conferir dados ou agilizar cálculos, mas que através de atividades que permita aos 

estudantes refletirem sobre o resultado encontrado, façam questionamentos, criem 

conceitos, sejam agentes ativos de seu desenvolvimento da aprendizagem escolar. 

Um dos pontos importantes sobre o uso da calculadora em sala de aula é o 

contrato didático estabelecido entre o professor e os alunos em que para usar a 

calculadora de maneira inteligente e que favoreça a concentração na execução de 

cálculos os alunos devem dominar a tabuada, os algorítmos das operações e dispor de 

estratégias de cálculo para chegar a uma solução (MEDEIROS, 2003, p.20). Tendo o 
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professor papel fundamental no desenvolvimento desses saberes, pois como relata 

Bigode (2000), 

[...] Cabe ao professor explorar por si as calculadoras e as atividades a 

elas associadas, propondo aos alunos situações didáticas que os 

preparem verdadeiramente para enfrentar problemas reais. Preparar os 

alunos para enfrentar desafios cada vez mais complexos e obrigação do 

educador. Temos que ter os olhos no futuro para agir melhor no 

presente. E nesse presente não há mais lugar para adestrar alunos a 

resolverem problemas ou executarem técnicas obsoletas (BIGODE, 

2000; p. 18 apud MEDEIROS, 2003, p. 20). 

 

A escolha desta temática se justifica de duas maneiras: a primeira por perceber a 

resistência de muitos profissionais de educação em fazer uso da calculadora como 

instrumento auxiliador na aprendizagem escolar, na formação de conceitos e 

aprimoramento de procedimentos nas aulas de matemáticas. A segunda se justifica por 

acreditarmos que o não conhecimento das contribuições que a calculadora pode 

promover as aulas impossibilita o uso de forma correta desta ferramenta, prejudicando a 

aprendizagem de conceitos e procedimentos matemáticos que poderiam ser melhores 

discutidos com o uso correto da calculadora. Tais questões decorrem principalmente 

pela falta de vivência durante a formação acadêmica de metodologias de ensino, 

principalmente das tecnologias de comunicação que podem potencializar a 

aprendizagem dos alunos. Essas questões hoje vêm sendo refletidas durante a formação 

acadêmica de novos profissionais da educação, onde o contato e aproximação com os 

recursos tecnológicos geralmente estimulam os alunos, e consequentemente, sua 

aprendizagem.  

Diante de tudo isso, buscamos com esta pesquisa responder às seguintes questões: 

O que os professores pensam sobre o uso da calculadora nas aulas de Matemática? A 

calculadora é usada nas escolas estaduais de Mamanguape? Se sim, como? 

Assim defende-se neste projeto a necessidade de se fazer um estudo sobre o uso 

de calculadoras nas aulas de matemáticas, pois acreditamos que o uso adequado deste 

instrumento no ambiente escolar pode oferecer uma aprendizagem favorável a 

discussões de conceitos básicos da matemática e melhorar a participação dos estudantes, 

tornando as aulas mais significativas e proveitosas. É com esta finalidade que o estudo 

visa promover junto aos professores dos anos finais do Ensino Fundamental de todas as 

escolas Estaduais de Mamanguape uma reflexão quanto ao uso da calculadora, como 

também desenvolver atividades com a participação dos alunos. Buscando assim que esta 

temática desperte os profissionais de educação para o uso correto da calculadora e não 
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apenas porque o livro didático utilizado indica, como também os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), mas pela própria iniciativa do educador de 

buscar a melhoria e a qualidade do ensino da matemática nas instituições escolares do 

nosso país. 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Investigar sobre quais as principais concepções e práticas adotadas pelos 

de professores do 9º ano do Ensino Fundamental sobre o uso da 

calculadora na resolução de problemas matemáticos envolvendo o tema 

Números e Operações. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Verificar a proposta do livro didático do 9º ano da escola quanto ao uso da 

calculadora; 

 Levantar o perfil dos professores participantes quanto às suas concepções 

sobre o uso da calculadora e se estes utilizam este instrumento em sala de 

aula; 

 Discutir junto aos professores propostas de atividades utilizando 

calculadora simples para a definição dos conteúdos de Números e 

Operações em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

1. 4 Considerações Metodológicas 

 

Este estudo tem como objetivo principal levantar informações quanto à utilização 

da calculadora nas aulas de Matemática. Para alcançar os objetivos da pesquisa 

elegemos como sujeitos do estudo, professores do 9º ano do Ensino Fundamental em 

escolas públicas estaduais do município de Mamanguape na Paraíba.  

A metodologia da pesquisa é de caráter exploratório, segundo os objetivos 

definidos e embasados em estudos de materiais publicados sobre a temática de estudo. 

O estudo exploratório segundo Gil (2010) consiste na primeira etapa de um trabalho 

científico que visa o objeto de estudo de maneira geral e que é pouco discutida na 

academia. 
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Quanto à coleta de dados, este estudo se caracteriza por ser um estudo de caso, em 

que por meio de um estudo exploratório descritivo buscou respostas relativas às causas 

de um determinado fato (GIL, 2002). 

Os sujeitos da pesquisa foram todos os professores que lecionam em turmas do 9º 

ano de todas as escolas de Ensino Fundamental estaduais do município de 

Mamanguape. A distribuição dos professores por escolas é a seguinte: 2professores da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Aprígio, 2 professores 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e EJA Umbelina Garcez, 1 professor da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Antônio Garcez. Os professores 

foram identificados pelas letras A, B, C, D e E. 

Para a realização deste levantamento de dados, foram necessários 10 dias. 

Procuramos inicialmente a direção da escola para solicitar a autorização para realização 

da pesquisa de campo na unidade escolar, junto aos professore de matemática do 9º ano. 

De acordo com os horários fornecidos pela direção das escolas pudemos saber o dia que 

encontraríamos esses professores nas escolas e decidir qual o melhor momento para 

realização da entrevista e preenchimento do questionário de pesquisa. Nos dias de 

visitas às escolas, inicialmente conversamos com os professores para sabermos se 

estavam dispostos a realizar o questionário da pesquisa e qual o melhor momento para 

iniciarmos. A pesquisa demorou um pouco para ser realizada pelo fato de conseguir 

apenas falar com um professor de cada vez, além de dispor de tempo livre para esperar 

já que os professores geralmente tinham os horários completos de aulas e a entrevista 

tinha que ser realizada com nossa orientação para esclarecer possíveis dúvidas 

referentes às perguntas presentes no questionário. 

As informações foram obtidas por meio de um questionário semiestruturado de 

apoio onde foram coletados dados sobre a prática docente do professor quanto ao uso da 

calculadora em sala de aula e sua opinião a respeito de seu uso pelos alunos do 9º ano. 

O questionário encontra-se no Apêndice A. 

Após a conclusão destas etapas seguiu-se o levantamento e análise das 

informações de forma estatística e qualitativa referente às informações levantadas na 

pesquisa com todos os professores das escolas estaduais de Mamanguape. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

2.1 O Bloco de Conteúdos Números e Operações 

 

Dentre as diversas áreas de compreensão matemática, os Números e Operações é 

um dos blocos fundamentais para a formação do aluno na aprendizagem da Matemática 

e também um dos responsáveis em interligar o conhecimento adquirido em sala de aula 

a situações do cotidiano por meio das situações-problema.  

Como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), o 

foco de ensino do bloco Números e Operações é o conhecimento sobre os números, do 

conjunto dos Números Naturais aos Números Irracionais por meio de resolução de 

situações-problema, como também conhecer suas propriedades, suas interrelações e 

como foram estabelecidos no decorrer da história através de questões que abordem o 

desenvolvimento do conhecimento matemático. Já com relação às operações espera-se 

que o aluno compreenda os diferentes significados e as relações entre elas, abordando o 

cálculo exato, aproximado, mental e escrito. Deixando somente nos anos finais do 

Ensino Fundamental a exploração de situações-problema com a finalidade de 

desenvolver aptidões algébricas como reconhecer diferentes funções da álgebra, 

representar problemas por meio de equações e inequações com também as regras para 

solução de uma equação. 

Ainda de acordo com os PCN (BRASIL, 1998, p. 87) os conteúdos trabalhados no 

bloco de Números e Operações para o 9º anodo Ensino Fundamental são: análise, 

interpretação, formulação e resolução de situações- problema, compreendendo 

diferentes significados das operações, envolvendo Números Naturais, Números Inteiros, 

Números Racionais e Números Irracionais Aproximados Por Números Racionais; 

resolução de situações-problema de contagem, que envolvem o princípio multiplicativo, 

grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, juros simples e 

juros compostos; tradução de situações-problema por equações ou inequações do 

primeiro grau; resolução de situações-problema por meio de um sistema de equações do 

primeiro grau; efetuar operações com expressões algébricas; obtenção de expressões 

equivalentes a uma expressão algébrica por meio de fatorações e simplificações; 

resolução de situações-problema que podem ser resolvidas por uma equação do segundo 

grau. 
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Com relação aos conteúdos do bloco de Números e Operações contidos no guia de 

recursos didáticos para o professor do livro PROJETO ARARIBÁ- Matemática de 

autoria de Fábio Martins de Leonardo do 9º ano espera-se que com o estudo deste bloco 

o aluno consiga desenvolver competências matemáticas tais como: construir os 

conhecimentos numéricos por meio de um processo dialético onde apliquem estes 

conhecimentos em resoluções de problemas, considerando suas propriedades e relações; 

Ampliar o conceito de número através de situações-problema envolvendo operações nas 

diversas categorias numéricas, deixando em evidência o raciocínio quantitativo no que 

diz respeito à compreensão do senso numérico, sua magnitude; o significado das 

operações e a representação dos números em várias formas. Ainda de acordo com o 

autor, nesta fase de ensino deve-se ampliar o conhecimento sobre operações, seus 

significados e relações como o cálculo exato, aproximado, mental e escrito nos 

diferentes campos numéricos. (LEONARDO, 2010, p.8) 

Neste sentido, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) criado 

no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), objetiva melhorar a 

qualidade da educação oferecida nas escolas públicas, avaliar competências construídas 

e habilidades desenvolvidas durante a educação básica como também detecta 

dificuldades de aprendizagem onde através da análise dos resultados obtidos nos testes 

adotam-se medidas para superar essas deficiências. O teste do Saeb é estruturado a 

partir de resolução de problemas onde o aluno possa utilizar e aplicar conceitos 

construídos para resolvê-las dando significado ao conhecimento matemático (BRASIL, 

2008, p.4). 

Com relação ao bloco de conteúdos de Números e Operações abordados no Saeb, 

os descritores indicam qual habilidade que deve ter sido desenvolvida e que está sendo 

avaliada na questão. Dentre algumas das habilidades esperadas para esse bloco de 

conteúdo, segundo a matriz de referência para um aluno ao finalizar o 9º ano do Ensino 

Fundamental, temos a seguir os descritores que se dedicam exclusivamente a este 

estudo de resolução de problemas envolvendo operações com Números Racionais. 

 

 Descritor 25 – Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). Avalia a habilidade de 

o aluno efetuar cálculos de expressões com diferentes representações dos 
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números racionais e envolvendo as operações básicas do conjunto Q(BRASIL, 

2008, p. 182). 

Exemplo: A professora de matemática propôs como exercício a expressão  

(1 + 
 

 
).( 1 - 

 

 
) 

Os alunos que resolveram corretamente a expressão encontraram como resultado, 

(A) -
 

 
  (B) 0  (C) 

 

 
  (D) 2 

Percentual de respostas às alternativas 

A B C D 

14% 31% 26% 26% 

 

 Estes resultados indicam que mais de 70% dos alunos não conseguiram 

desenvolver a habilidade esperada para esta questão. Para melhor desenvolver esta 

habilidade, segundo orientações contidas no relatório do Saeb (BRASIL, 2008, p.182), 

o aluno tem de ter compreendido bem o significado dos Números Racionais, pois é um 

dos assuntos de maior dificuldade em assimilação. O professor pode incentivar seus 

alunos a dedicar-se em atividades com operações entre racionais na forma de frações, 

decimais ou mesclar as duas formas. 

 

 Descritor 26 – Resolver problema com números racionais envolvendo as       

operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). Avalia as 

habilidades de resolver problemas utilizando-se das cinco operações com 

números racionais (BRASIL, 2008, p.183). 

 

Exemplo: Uma horta comunitária será criada em uma área de 5100m². Para o cultivo 

de hortaliças, serão destinados 
 

 
desta área. Quantos metros quadrados serão utilizados 

neste cultivo? 

 (A)340  (B) 1700  (C) 2550  (D) 3400 

 

 

 

 

Percentual de respostas às alternativas 

A B C D 

11% 29% 34% 24% 
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No exemplo 2 menos de 1/4 do total de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

domina a habilidade avaliada. Para melhor desenvolver esta habilidade, segundo 

orientações contidas no relatório do Saeb (BRASIL, 2008, p.183), o professor deve 

estimular a resolução de problemas envolvendo as quatro operações básicas com 

racionais em situações que envolvem o contesto do aluno, como também cálculo 

simples de frações. 

Diante da avaliação do Saeb propomos como um recurso a mais para auxiliar o 

professor no desenvolvimento destas e outras habilidades, a utilização da calculadora 

em atividades investigativas, situações-problema e desafios onde o aluno possa 

desenvolver e criar conceitos matemáticos como também estimular o cálculo mental e 

escrito durante a execução das propostas.  

Existem diversas atividades as quais o professor pode utilizar em suas aulas, 

depende somente do objetivo traçado e qual habilidade deseja contemplar para poder 

explorá-la junto com seus alunos. Além de se tratar de um recurso tecnológico que está 

presente em seu dia a dia em diversas atividades e junto ao professor, o aluno pode 

aprender a manusear a calculadora de maneira adequada e com discernimento, além de 

estimular e aproximar ao conhecimento e aprendizado matemático de maneira lúdica e 

dinâmica. 

2.2     O uso da Calculadora no Ensino de Matemática 

Hoje, já é perceptível dentre os educadores a importância que é dada à utilização 

das calculadoras nas aulas de matemática. Ao contrário do que se pensava que o seu uso 

diminui a capacidade de calcular do aluno, atualmente se defende que este instrumento 

pode desenvolver a sua capacidade crítica, o sentido de número, como também melhorar 

a sua compreensão dos conteúdos matemáticos. 

Segundo os PCN (BRASIL, 1998) a calculadora é um dos recursos que traz 

significativas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática, 

pois é um recurso útil para verificação de resultados, correção de erros, como também 

um instrumento de auto avaliação. Sua utilização em sala de aula favorece a busca e 

percepção de regularidades matemáticas e o desenvolvimento de estratégias de 

resolução de situações-problema, além de ser uma eficiente proposta didática para 

promover a aprendizagem de processos cognitivos. 

Dentre as calculadoras recomendadas para usos sala de aula estão às calculadoras 

simples, científicas e gráficas. A utilização destas calculadoras vai de acordo com a 
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necessidade do professor e o nível de escolaridade dos alunos. A calculadora pode ser 

utilizada nos anos iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio desde que 

empregada de maneira correta e no momento certo, onde dependendo da atividade 

proposta pelo professor e que funções serão exploradas nesta atividade ocorre à escolha 

da calculadora mais adequada, não deixando de lado a realidade do aluno e da escola.  

As calculadoras simples apresentam as funções básicas de adição, subtração, 

divisão, multiplicação, radiciação e porcentagem além de disponibilizar a função de 

guardar e apagar valores na memória. A figura 1 a seguir mostra os tipos de 

calculadoras mais utilizadas e presentes nas aulas de matemática, como a comum, 

cientifica e gráfica, respectivamente. 

Figura 1 – Tipos de calculadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Google imagens 

A calculadora científica disponibiliza todas as funções da calculadora simples e 

mais as funções de seno, cosseno, tangente, potenciações, logaritmo, fatorial, número 

inverso, entre outras. Esta calculadora pode ser utilizada nos anos finais do Ensino 

Fundamental, mas são empregadas, geralmente, no Ensino Médio, já que suas funções 

estão relacionadas a conteúdos como a Trigonometria, matemática financeira, funções, 

equações exponenciais e logaritmos.  

As calculadoras gráficas além das funções da calculadora simples e científica 

disponibiliza também de gráficos e ainda operações com Números Reais, Números 

Complexos, funções, operações algébricas e aritméticas, polinômios, equações, vetores, 

matrizes, limite, derivada, integral, série, probabilidade, estatística entre outras. Esta 

calculadora pode ser utilizada nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio, mas pouco está presente nas salas de aulas, pois são calculadoras de difícil 
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acesso se comparado com as calculadoras simples e científicas, sendo seu custo de 

aquisição um pouco elevado se comparada com as demais. (VAN DE WALLE, 2009, p. 

132). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental (BRASIL, 

1998, p. 83), a calculadora é colocada como instrumento facilitador para desenvolver as 

aptidões e habilidades neste bloco de conteúdos, já que os descreve: 

Outro aspecto importante dos conteúdos do quarto ciclo é o de levar o 

aluno a selecionar e utilizar procedimentos de cálculo (exato ou 

aproximado, mental ou escrito) mais adequados à situação-problema 

proposta, fazendo uso da calculadora como um instrumento para 

produzir resultados e para construir estratégias de verificação desses 

resultados (BRASIL, 1998, p. 83). 

 

Sobre o uso da calculadora em situações-problema que envolvem o cálculo 

numérico, temos que “[...] é mais importante o aluno ser crítico perante os resultados e 

persistentes na procura da resposta correcta, do que dominar os algoritmos de papel e 

lápis e não perceber o sentido daquilo que faz” (PONTE; CEBOLA, 2008, p.94). Ou 

seja, é necessário que o aluno tenha o conhecimento e saiba fazer uso das operações de 

cálculos nos diversos conjuntos numéricos tornando uma grande aliada no 

desenvolvimento da habilidade da compreensão e análise dos resultados encontrados 

seja em resolução de problemas ou análise de outras situações em que o aluno precise 

realizar cálculos auxiliares e extensos, pois o importante é a aprendizagem significativa 

do que se esperar diante da atividade proposta. 

Desta maneira podemos perceber que o cálculo numérico por si só não é suficiente 

ao aluno quando o mesmo não compreende o que está realizando. Que o uso do papel e 

lápis aos alunos de hoje não traz uma aprendizagem significativa, onde os mesmos não 

conseguem desenvolver as habilidades que lhes é cabível durante o Ensino Fundamental 

no bloco de Números e Operações. Assim é recomendável o uso constante de 

ferramentas que possam auxiliar nestas questões, em que o tradicional não sobrepõe o 

que se quer alcançar, alunos críticos e pensantes, que buscam meios e estratégias para se 

chegar a um resultado que lhe faça sentido e que seja algo necessário e interligado ao 

seu dia a dia. 

O professor, ao fazer uso da calculadora no processo de ensino e aprendizagem, 

deve preocupar-se em efetuar com sucesso a aprendizagem de seus alunos, 

reconhecendo a importância do uso da ferramenta em sala de aula, saber quais as 

possibilidades e limitações de seu uso de acordo com o conteúdo. Também pode 
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promover atividades e exploração de conteúdos com o uso da calculadora que contribua 

para o desenvolvimento de habilidades e competências, passar e sentir segurança ao 

usá-la em suas aulas, deixando claro quais os objetivos a serem alcançados. 

Dentre as limitações encontradas por pais e professores ao fazer uso da 

calculadora em sala de aula, destaca-se a dependência que a calculadora pode causar ao 

usá-la constantemente, como: não conseguir apontar resultados de cálculos simples sem 

recorrer à máquina, como retirar o raciocínio, perder o senso numérico tornando incapaz 

de efetuar estimativas, não aprender as quatros operações fundamentais, dentre outros. 

Estas limitações decorrem do uso indiscriminado da calculadora e da não preparação 

dos professores em adotarem este instrumento em sala de aula, sem uma proposta 

pedagógica adequada. A falta de segurança para este trabalho também é uma 

justificativa para a não utilização no ambiente escolar (SELVA, 2010). 

A calculadora, como instrumento tecnológico didático, pode ser bastante rico se 

utilizado de maneira adequada, permanente e simultânea com o cálculo metal e cálculo 

escrito. Este recurso didático pode promover situações significativas pelo simples uso, 

dinamizando as aulas tradicionais, além de proporcionar momentos de exploração, 

investigação e verificação nas diferentes atividades matemáticas. (SELVA, 2010). 

 A calculadora pode ser utilizada desde a exploração do sistema de numeração 

decimal ao sistema de numeração racional, fração, porcentagem, cálculo de área, de 

expressões numéricas, resolução de problemas entre outros conteúdos. 

As atividades propostas com calculadoras vão desde a exploração de 

regularidades, quantidades, valor posicional de um número, resolução de problemas, 

jogos de raciocínio lógico a brincadeiras lúdicas e participativas onde o aluno aprende 

sem esforço, apenas pela participação e cooperação em sala entre alunos e professor, 

onde estes recebem papéis distintos no processo de aprendizagem. O aluno torna-se 

autor de sua própria aprendizagem e o professor torna-se o mediador, condutor no 

caminho da aprendizagem. 

Nos livros didáticos atuais já podemos encontrar várias atividades que indicam ao 

aluno o uso da calculadora. Atividades onde os cálculos são apenas auxiliares, extensos 

ou de descobertas, o que facilita na hora do professor saber em que momento usar e em 

qual atividade. Aproximando cada vez o aluno ao uso a calculadora de forma clara, 

objetiva e consciente, pois apesar de ser uma ferramenta indispensável na vida se não 

utilizada de forma coerente nada tem a acrescentar, pois sabemos que este instrumento 
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não raciocina apenas faz os cálculos que são digitados. De acordo com (VAN DE 

WALLE, 2009, p.131). 

Os estudantes devem ser ensinados a usar essa ferramenta trivial de 

modo efetivo e também aprender a julgar quando e apropriado usa-la. 

(...) O uso efetivo de calculadora é uma habilidade importante que será 

ensinada melhor usando-a regular e significativamente. (VAN DE 

WALLE, 2009, p. 131). 

 

No guia do professor do livro PROJETO ARARIBÁ de Matemática do 9º ano, 

defende-se o uso de tecnologias da informação e comunicação como recurso mediador 

ao processo de ensino-aprendizagem do aluno deste ano escolar e dentre os recursos 

recomendados estão os softwares educativos para auxiliar nos conteúdos de geometria, 

funções, gráficos e mapas conceituais juntamente com o desenvolver atividades em 

equipe por meio de plataformas. Recomenda ainda a utilização de softwaresde 

simulação e animação no processo de aprendizagem, bem como sistematizar algum 

tema matemático de forma lúdica através de jogos educativos on-line. (LEONARDO, 

2010, p. 10) 

Podemos perceber que o autor (LEONARDO, 2010) deixa de citar um dos mais 

simples e mais utilizados recursos presente nas tecnologias da informação e 

comunicação que é a calculadora, um riquíssimo instrumento tecnológico aliado no 

desenvolvimento cognitivo do aluno e facilitador da aprendizagem matemática, pois 

como foi descrito nos PCN: 

A utilização de recursos como o computador e a calculadora pode 

contribuir para que o processo de ensino e aprendizagem de Matemática 

se torne uma atividade experimental mais rica, sem riscos de impedir o 

desenvolvimento do pensamento, desde que os alunos sejam 

encorajados a desenvolver seus processos metacognitivos e sua 

capacidade crítica e o professor veja reconhecido e valorizado o papel 

fundamental que só ele pode desempenhar na criação, condução e 

aperfeiçoamento das situações de aprendizagem. (BRASIL, 1998, p. 45) 
 

Percebemos então que o uso da calculadora está diretamente voltado à educação 

tecnológica, ao uso destes recursos nas aulas de matemáticas que auxiliam na aquisição 

de competências e habilidades nos diversos conteúdos de matemática, tendo o professor 

papel de mediador neste processo de aproximação do aluno a tecnologias em que possa 

favorecer a aprendizagem e colocar em prática conhecimentos matemáticos. O uso da 

calculadora em sala de aula deve estar presente diariamente seja no Ensino Fundamental 

ou Médio, seus benefícios são de grande importância para a aprendizagem da 

matemática e essencial à nova geração de alunos. 
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2.3 Atividades Investigativas e a Calculadora 

Atualmente, a metodologia de ensino que se defende nas aulas de matemática ia 

abordagem por meio de Resolução de Problemas, deixando de lado os frequentes 

cálculos repetitivos e cansativos dos exercícios de fixação. Nos exercícios de fixação, o 

aluno realiza os cálculos de forma mecânica, às vezes nem compreende o objetivo ou 

qual utilidade tem o que está executando. Já com a Resolução de Problemas, o professor 

pode aproximar o aluno à matemática por meio de problemas e situações que expressem 

em seu contexto a realidade do mesmo, estimulando-os e tornando-os capazes de 

aprender os conteúdos matemáticos. 

Dentre os inúmeros benefícios da utilização de Resolução de Problemas nas aulas 

de matemática para a aprendizagem de conceitos e formação de cidadão temos, segundo 

Paiva e Rêgo (2011, p.2) que: 

O aluno que desenvolve a capacidade de resolver problemas 

matemáticos aumenta sua autoconfiança; aprende a raciocinar passo a 

passo; a efetuar a analise de situações com as quais se depara; a 

utilizar conceitos e procedimentos matemáticos mais facilmente e, o 

que e mais importante, estará mais bem capacitado a aplicar a 

matemática a questões do dia a dia e em contextos. (PAIVA E 

RÊGO, 2011, p. 2) 

 

Desta maneira temos um aluno preparado para os desafios da sociedade moderna, 

capaz de aplicar seu conhecimento matemático dentro e fora da sala de aula, pois na 

utilização de resolução de problemas como metodologia de ensino, o aluno consegue 

compreender melhor o conteúdo matemático, comparar resultados, interpretar e criar 

estratégias para determinar como chegar a uma solução, de maneira desafiadora e 

instigante onde o mesmo possa construir novos conceitos por meio da prática dos 

conhecimentos matemáticos já adquiridos. 

Os PCN (BRASIL, 1998) orientam que a Resolução de Problemas não seja 

abordada como mera aplicação de conteúdo onde os alunos têm de empregar o que lhes 

foi ensinado anteriormente, de forma mecânica, onde simplesmente precisem realizar 

operações com os números que aparecem no problema, mas que a situação problema 

seja o ponto de partida para aprendizagem de um novo conteúdo matemático, onde 

precisem desenvolver estratégias para solucioná-lo, questionando a resposta encontrada 

e comparar outras formas de soluções. 

Dentre os objetivos que se pretende alcançar no Ensino Fundamental com relação 

ao Ensino da Matemática, tem-se que o aluno possa, segundo os PCN: 



28 
 

[...] resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e 

resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como 

intuição, indução, dedução, analogia, estimativa, e utilizando 

conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos 

tecnológicos disponíveis. (BRASIL, 1998, p.48) 

Um dos recursos tecnológicos indispensável para o ensino da matemática é a 

calculadora, pois como discutido, anteriormente se trata de um objeto simples e 

acessível que trás inúmeros benéficos a aprendizagem. É neste contexto de resolução 

de problemas que a calculadora pode ser utilizada pelo professor e pelos alunos na 

compreensão das situações e cálculos que envolvem o problema, pois por meio de sua 

utilização, os alunos conseguem, mais facilmente, descobrir estratégias e caminhos que 

levem a solução do problema, como também pode ser utilizada na correção de erros e 

verificação dos resultados encontrados, contribuindo para a aprendizagem de processos 

cognitivos e da matemática de maneira eficiente e crítica.  

Nesta pesquisa voltaremos nossa atenção para o estudo de situações-problemas 

envolvendo operações com os Números Reais utilizando a calculadora como recurso 

auxiliador, pois como descreve Mamede (2001 b, p.111, apud PONTE, 2008, p.124). 

A calculadora parece ter um papel importante na resolução de 

problemas, quer no estabelecimento e implementação de estratégias de 

resolução, que implica a definição de hipóteses e validação das mesmas, 

quer no desenvolvimento da comunicação, permitindo aos alunos 

clarificar, organizar e consolidar ideias, verbalizando os processos de 

resolução envolvidos nos seus raciocínios. (MAMEDE, 2001b, p.111, 

apud PONTE, 2008, p. 124). 

 

Desta maneira voltaremos a nossa proposta de resolução de situações-problema 

com a utilização da calculadora como instrumento de investigação, onde os alunos 

consigam usá-la de forma crítica, questionando e analisando os resultados obtidos, onde 

se tornem mais independentes quanto a sua aprendizagem matemática. (PONTE, 2008, 

p.125). 

Para Medeiros (2003, p.28), através desta vivência em sala de aula, os alunos 

passam a compreender melhor as estratégias de cálculo utilizadas para determinar a 

solução do problema, como também agilizar a resolução dos problemas, fazendo uso de 

estratégias de tentativa e erro e potencializar o cálculo mental. 

Trazemos a seguir alguns exemplos de situações-problema extraídos do livro 

PROJETO ARARIBÁ de Matemática do 9º ano. Este livro foi escolhido por ser adotado 
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nas escolas estaduais do município de Mamanguape - PB. Trata-se de um livro que 

motiva o ensino da matemática com apoio da calculadora, trazendo exercícios e 

atividades em que o aluno pode utilizá-la.  

A situação-problema a seguir é um exemplo onde o autor sugere o uso da 

calculadora para se chegar à solução do problema que envolve semelhança e proporção 

de figuras. 

Figura 2– Situação-problema semelhança e proporção de figuras. 

 

Fonte: LEONARDO (2010, p.98) 

No exemplo da figura 2 a calculadora é sugerida como forma de facilitar os 

cálculos numéricos, já que se trata de um problema com cálculos repetitivos. Os 

cálculos podem ser executados sem o auxílio da calculadora, mas o cálculo numérico 

não é o foco principal deste problema sendo que, se o conteúdo não foi assimilado pelo 

aluno, o mesmo não consegue resolver corretamente o problema usando apenas a 

calculadora, pois em uma das alternativas não é possível manter a proporcionalidade.   

Outro exemplo do uso da calculadora no 9º ano dá-se no conteúdo de equações do 

2º grau com uma incógnita, onde o autor (LEORNADO, 2010) sugere sua utilização na 

resolução da situação-problema por se tratar de uma questão onde envolve cálculos 

extensos e repetitivos. A figura 3 a seguir exibe esta outra situação. 

Figura 3– Situação-problema envolvendo equações do 2º grau com uma incógnita 
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Fonte: LEONARDO (2010 p.63) 

 

Na situação apresentada na figura 3 o aluno terá de encontrar a solução do 

problema fazendo uso da calculadora para facilitar os cálculos repetitivos, de maneira 

que para chegar à resposta o mesmo deve utilizar a fórmula fornecida no problema e os 

valores destacados na tabela.  

Acreditamos que o trabalho conjunto do livro didático e as ferramentas 

tecnológicas podem motivar a aprendizagem de diversos conteúdos matemáticos, sejam 

em atividades simples, trabalhosas, envolvendo problemas da realidade onde os cálculos 

são repetitivos, mas também em investigações onde se faça necessária a análise de 

padrões e regularidades, situações onde os alunos possam levantar criar e testar 
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hipóteses, descobrir e entender propriedades matemáticas e se concentrar no essencial 

que são o raciocínio, as estratégias e as descobertas. 

As atividades apresentadas a seguir trazem o uso da calculadora em sala de aula 

com atividades investigativa, envolvendo valor posicional, raciocínio lógico, aplicação e 

compreensão de conceitos. Estas atividades foram retiradas do livro Tecnologias para 

Ensinar Matemática (Assis, 2011, p. 16) onde exploram e sugerem atividades simples 

com o uso da calculadora em que o professor pode utilizar como referência em suas 

aulas de matemática. 

1. Descobrir o número: tecle o numero 47300. Sem apagá-lo e usando apenas uma 

operação, faça aparecer no visor o número 7300. Registre a operação realizada. 

No exemplo trazido no quadro 1a operação que deve ser realizada é a subtração, 

retirando de 47300 o valor de 40000 ficando 7300. Para realizar esta atividade o aluno 

tem que conhecer e saber fazer uso das propriedades existentes no valor posicional do 

número. 

2. “Quebra-cabeça das teclas quebradas”: como obter os valores: -10, 1, 3,10, 24, 32, 

100 e 625, se funciona apenas as teclas 2, 5, -, x, e =, em sua calculadora? 

Na proposta trazida no quadro 2 requer a exploração de operações básicas com 

Números Naturais e Inteiros, Raciocínio logico e como compor números usando 

operações matemáticas. 

Possíveis respostas:  

 -10 = 2 – 2 – 5 x 2, 

 1 = 5 – 2 – 2  

 3 = 5 – 2  

 10 = 2 x 5 

 24 = 5 - 2 = x 5 x 2 – 2 = = 

 32 = 5 x 5 x 2 = – 5 == – 2 = = = = 

 100 =2 x 5 x 5 x 2  

 625 = 5 x 5 = = =  

3. Quebra cabeça: resolva 27 x 4. Vire a calculadora de cabeça pra baixo e tenha uma 

surpresa. Quais multiplicações formarão estas palavras quando a calculadora for virada 

de cabeça para baixo? BEBE, OLHE, SOBE, SOL, BIS (3838, 3470, 3805, 705, 518)  

A atividade do quadro 3chama a atenção do aluno para operações de 

multiplicação, onde eles podem descobrir realizando cálculos por tentativa e erro ou 
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aplicar os critérios de divisibilidade, múltiplos e divisores para encontrar com mais 

facilidade e rapidez os resultados.  

Possíveis respostas:  

 BEBEB = 2 x1919,  

 OLHE = 347 x 10,  

 SOBE = 761 x 5, 

 SOL = 141 x 5, 

 BIS = 259 x 2. 

4. Tecla proibida: tente encontrar maneiras diferentes de fazer essas somas sem tocar a 

tecla 8.  a) 48 + 3 b) 28 + 8 c) 84 + 16  d) 88 + 8 

Na atividade do quadro 4 temos que, todas as teclas são permitidas menos a tecla 

de número 8, o aluno pode decompor o número 8 em diferentes maneiras podendo 

substituí-lo pela soma de 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5 ou 4 + 4simplificando a forma de encontra 

as somas sugeridas. 

Possíveis respostas: 48 + 3 = 44 + 4 + 3,  

28 + 8 = 22 + 6 + 3 + 5,  

84 + 16 = 42 + 42 + 10 + 6,  

88 + 8 = 44 + 44 + 1 + 7 

 

5. Tecla proibida: Encontre duas maneiras diferentes de obter a resposta para 32 x 6 e 

24 x 12 realizando apenas multiplicações sem tocar a tecla 2. 

Da mesma maneira que na atividade do quadro 4 a atividade do quadro 5, o aluno 

pode utilizar os critérios de divisibilidade, múltiplos e divisores para determinar a 

solução ou encontrar outra maneira de representar o resultado da multiplicação. 

Possíveis respostas: 32 x 6 = 4 x 8 x 6 ou 64 x 3 

          24 x 2 = 6 x 8 ou 3 x 16 

6. Toques limitados: você consegue somar 20 com apenas seis toques? E com 5 

toques? 

No quadro 6 temos um desafio que estimula o raciocínio do aluno ao fazer uso de 

tentativa e erro para encontrar a solução. 

Possíveis respostas: 

 20 = 1 0 + 1 0 = 

 20 = 1 6 + 4 = 
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Nas propostas de atividades investigativas apresentadas anteriormente, o aluno 

aprende novos conceitos matemáticos, descobre regularidades e propriedades 

matemáticas, desenvolve o raciocínio lógico ao testar hipóteses e definir padrões através 

da analise de situações-problema fazendo uso da calculadora.  

Dentre os exemplos de atividades que sugere o uso da calculadora como 

ferramenta de investigação, apresentamos a seguir no Quadro 9 uma situação que 

através da análise de padrões e regularidades, com distintos números, o aluno cria o 

critério de divisibilidade que devemos usar para determinar se um número é divisível ou 

não por 4. (Secretaria Municipal de Educação – Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, 

2006, apud RÊGO e FARIAS 2011, p.19). 

a) Utilizando a calculadora descubra se os números 100, 3500, 87900 e 58600 

são divisíveis por 4 e explique por que. Quais os algoritmos das dezenas e das 

unidades de todos esses números? 

b) Os números 816, 5836, 13728 e 3132 são divisíveis por 4? Por quê? O numero 

formado pelos algarismos das dezenas e das unidades desses números (16, 36, 

28, 32) são múltiplos de 4? 

c) Elabore uma regra para saber quando um número e divisível por 4. 

Ao realizar estas atividades o aluno consegue identificar os critérios que torna um 

número divisível por 4 de maneira construtiva, pois pela simples investigação o mesmo 

percebe os padrões existentes nos números propostos e, consequentemente, generalizar 

de forma a compreender o que esta acontecendo. 

Podemos perceber então que e possível utilizar a calculadora nas aulas de 

matemáticas sem ser apenas uma máquina de efetuar cálculos numéricos. Que se 

abordada de maneira coerente, auxilia tanto professor quanto aluno, seja na aplicação ou 

compreensão de um conteúdo, na construção de conceitos, na aplicação de regras 

matemáticas, em diferentes momentos basta saber utilizá-la de acordo com os objetivos 

da aula e o que se quer alcançar junto à turma.  

O uso da calculadora é fundamental para a aprendizagem matemática, e o seu uso 

não substitui de forma alguma a compreensão do aluno. Ao fazer deste instrumento o 

professor não deve abrir mão do cálculo mental e escrito, estes devem ser trabalhados 

de maneira interligada ao cálculo com a calculadora, sendo a anotação e análise do 
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resultado encontrado um dos objetivos da atividade não somente o cálculo numérico, 

pois esta é a maneira de compreender o que está sendo desenvolvido. 

Sabemos que não é tarefa fácil o professor inserir e utilizar diariamente a 

calculadora em suas aulas, até mesmo por desinformação, um fator muito negativo 

quanto ao uso desta ferramenta, mas que não é impossível, pois temos inúmeros 

exemplos de situações e atividades que abordam conteúdos matemáticos usando a 

calculadora, atividades de grande importância para a aprendizagem da matemática e 

essencial à formação da nova geração de alunos. 
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3 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

3.1Perfil dos Professores de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental 

De acordo com os dados coletados sobre o perfil dos professores participantes da 

pesquisa os mesmos possuem de 1 a 6 anos de experiência como docente, onde 60% dos 

professores possuem de 1 a 3 anos de experiência profissional na área de educação e 

40% possuem de 4 a 6 anos de experiência profissional na área de educação. Observe a 

Tabela 1 a seguir com os dados sobre os anos de experiência dos professores do 9º ano 

do Ensino Fundamental. 

 

Tabela 1– Dados pessoais: Anos de Experiência como docente 

Anos Numero de professores Frequência relativa 

1 – 3 3 60% 

4 – 6 2 40% 

Total 5 100% 
Fonte: elaboração do autor 

 

Com relação à formação dos professores, foi constatado que a maioria (60%) dos 

professores participantes possuem formação superior em Matemática, conforme 

podemos observar na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - DADOS Sobre Formação do Professor: Você possui formação superior em 

Matemática? 

Respostas Numero de professores Frequência relativa 

Sim 3 60% 

Não 2 40% 

Total 5 100% 
Fonte: elaboração do autor  

 

Destes professores participantes, 40% possuem especialização e 20% está 

cursando mestrado. Podemos observar estes dados na Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3– Dados sobre a formação do professor - Além da graduação, você possui ou está 

cursando na área: 

Formação Numero de professores Frequência relativa 

Especialização 2 40% 

Mestrado 1 20% 

Doutorado   
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Nenhum 2 40% 

Total 5 100% 

Fonte: elaboração do autor 

 

Quando perguntamos aos professores de matemática se eles como educador 

gostam da disciplina de matemática todos os professores (100%) responderam que sim. 

Podemos perceber então que para estes educadores ensinar se tornou algo mais 

prazeroso, já que se trata de uma disciplina que lhes é agradável. Esta informação pode 

ser observada na Tabela 4. 

 

Tabela 4- Dados sobre a atuação do professor na escola: você como professor de matemática gosta 

da disciplina? 

Respostas Numero de professores Frequência relativa 

Sim 5 100% 

Não 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: elaboração do autor 

 

Sobre a didática do professor de Matemática perguntamos se o mesmo utiliza 

algum recurso que facilite a compreensão dos conteúdos matemáticos para o 9º ano. 

Dentre as diversas repostas observamos que a maioria (80%) faz uso de algum recurso 

em suas aulas sendo os mais utilizados jogos, materiais manipulativos, Equipamento de 

multimídia e calculadora. Sendo apenas 20% dos professores a relatar que não faz uso 

de nenhum recurso em sala de aula. Esta informação consta na Tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 5– Dados sobre a didática do professor de matemática – Para abordar os conteúdos 

do 9º ano você faz uso de algum recurso que auxilie e facilite sua compreensão? 

Respostas Numero de professores Frequência relativa 

Sim 4 80% 

Não 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: elaboração do autor 

 

Perguntamos também se seriam a favor do uso da calculadora na disciplina de 

Matemática e em que aspectos sua utilização dificultaria a aprendizagem dos conteúdos. 

Após análise das repostas percebemos que todos responderam satisfatoriamente, 
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colocando pontos importantes sobre o uso desta ferramenta em sala de aula. Estes dados 

podem ser observados nas Tabelas 6 e 7 a seguir. 

 

Tabela 6– Dados sobre a didática do professor de matemática – você e a favor ou contra o 

uso da calculadora na disciplina de matemática? 

Resposta do professor Numero de professores Frequência relativa 

Resposta satisfatória 5 100% 

Resposta não satisfatória 0 0% 

Não responderam 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: elaboração do autor 

 

Tabela 7– Dados sobre a didática do professor de matemática – Você considera que a 

utilização da calculadora nas aulas de matemática ajuda os alunos a terem um rendimento positivo 

na disciplina? 

Respostas Numero de professores Frequência relativa 

Sim 4 80% 

Não 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: elaboração do autor 

 

De maneira mais ilustrativa temos a seguir exemplos de respostas dadas pelos 

professores ao item apresentado na tabela 6. 

Exemplo 1: Professor A 

Figura 4 - Resposta do Professor A 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

Exemplo 2: Professor B 

Figura 5 - Resposta do Professor B 

 

Fonte: Questionário 
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Podemos verificar que os professores A e B participantes da pesquisa reconhecem 

a importância que tem o ensino da matemática utilizando a calculadora como objeto de 

aprendizagem e que sua utilização pode beneficiar suas aulas. 

Em relação ao uso prejudicial à aprendizagem matemática, todos responderam 

algo sobre estes aspectos.  De maneira mais ilustrativa temos a seguir exemplos de 

respostas dadas pelos professores:  

Exemplo 1: Professor C 

Figura 6 - Resposta do Professor C 

 

 

Fonte: Questionário 

 

 

Exemplo 2: Professor D 

Figura 7 - Resposta do Professor D 

 

Fonte: Questionário 

 

Vemos que os professores C e D reconhecem que mesmo a calculadora sendo 

uma ferramenta potencialmente benéfica ao ensino da matemática quando utilizadas 

pelos alunos que não dominam as operações fundamentais não traz grandes vantagens 

ao ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Pela razão de não 

compreenderem os resultado obtido quando utilizada para realizar operações simples e 

não conseguem amadurecer seu conhecimento matemático fazendo seu uso diariamente. 

Com relação ao item apresentado na tabela 7 quanto o rendimento do aluno na 

disciplina a maioria dos professores (80%) respondeu que ajudaria positivamente onde 

justificaram satisfatoriamente sua utilização e apenas um dos professores (20%) 

respondeu que não ajudaria no rendimento da disciplina. 

Ao abordar a utilização da calculadora em sala de aula vimos que dos professores 

participantes A, B, C, D e E, apenas 20%não utiliza a calculadora em suas aulas. 

Observe a Tabela 8 com os dados dessas informações: 

Tabela 8– Dados sobre a prática docente do professor de matemática – você utiliza 

calculadora para ensinar matemática? 
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Respostas Numero de professores Frequência relativa 

Sim 4 80% 

Não 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Observe as seguintes ilustrações com justificativas feitas pelos professores para 

a utilização e não utilização da calculadora em sala de aula. 

 

Exemplo 1: Professor E 
Figura 8-Resposta do Professor E 

 
Fonte: Questionário 

 

Exemplo 2: Professor C 

 
Figura 9-Resposta do Professor C 

 
Fonte: Questionário 

 

Percebemos então que mesmo tendo atingindo 100% de aceitação pelos 

professores ao perguntar se são a favor do uso da calculadora em sala de aula ainda 

temos a resistência de alguns professores para não há utilizam em suas aulas, tendo 

como justificativa a dificuldade existente na formação do conhecimento matemático dos 

alunos.  

Na Tabela 9, é possível perceber que dentre os modelos de calculadoras que os 

professores mais utilizam em suas aulas, está o modelo simples presente no celular. 

 
Tabela 9– Dados sobre a didática do professor de matemática – Qual o modelo de 

calculadora regulamente utilizado nas aulas? 

Modelo da calculadora Numero de professores Frequência relativa 

Cientifica 0 0% 

Simples / Celular 4 80% 

Não utiliza 1 20% 
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Total 5 100% 

Fonte: elaboração do autor. 

Com relação à utilização da calculadora em sala de aula os professores descrevem 

que os critérios utilizados para fazer seu uso geralmente estão voltados para realização 

de cálculos extensos e auxiliares e operações com números grandes. Dentre os 

conteúdos abordados pelos professores com o uso da calculadora estão os de 

potenciação, radiciação, porcentagem, matemática financeira e estatística.  

Ao trazermos a utilização da calculadora como sugestão do livro didático todos os 

professores confirmaram que o livro adotado traz em seu contexto atividades onde é 

sugerido o uso desta ferramenta, tendo 80% destes professores realizado pelo menos 

uma destas atividades em suas aulas. Observemos as Tabelas 10 e 11 a seguir com estas 

informações: 

Tabela 10– Dados sobre a didática do professor de matemática – o livro didático adotado 

pela escola para o 9º ano apresenta sugestões de atividades com o uso da calculadora? 

Respostas Numero de professores Frequência relativa 

Sim 5 100% 

Não 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: elaboração do autor 

Ao verificar o livro didático todos os professores participantes concluíram que o 

mesmo traz atividades sugerindo o uso da calculadora. 

Tabela 11– Dados sobre a didática do professor de matemática – já aplicou a proposta 

sugerida pelo livro didático? 

Respostas Numero de professores Porcentagem 

Sim 4 80% 

Não 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: elaboração do autor 

Ao perguntarmos se já haviam realizado alguma proposta do livro com o uso da 

calculadora 4 dos professores afirmaram terem realizado pelo menos uma das atividades 

sugeridas e apenas um dos professores respondeu que não fez nenhuma atividade 

sugerida pelo livro utilizando à calculadora.  

As figuras 10 e 11 a seguir trazem a experiência de atividades utilizadas pelos 

professores ao aplicar uma atividade em sala de aula onde os alunos fizeram uso da 

calculadora. 
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Exemplo 1: Professor B 

Figura 10-Resposta do Professor B 

 

Fonte: Questionário 

 

Exemplo 2: Professor A 

Figura 11-Resposta do Professor A 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

Os professores B e A descrevem em suas experiências atividades em que a 

calculadora foi utilizada de maneira a auxiliar na compreensão e aplicação de um 

conteúdo específico o que somente pela sua simples utilização em sala de aula já 

motivou a participação e compreensão do aluno acrescentando positivamente em sua 

formação. No entanto, as atividades não tiveram nenhum caráter investigativo. 

 

3.2  Avaliação das Atividades 

 

Nesta etapa serão apresentados os resultados referentes às atividades sugeridas no 

questionário aos professores participantes da pesquisa, atividades estas que tem a 

calculadora como recurso auxiliador para sua resolução numa proposta investigativa e 

diferente do que geralmente trazem os livros didáticos. Sendo assim, os professores 
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foram questionados a avaliar essas atividades e a relatar o que seus aprenderiam os 

alunos no desenvolvimento destas atividades em sala de aula. 

A primeira situação a ser avaliada se trata de uma atividade investigativa, onde os 

alunos devem analisar padrões e regularidades para desenvolver o critério de 

divisibilidade de números naturais por 4. A atividade foi a seguinte: 

 

Atividade 1: Esta atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo: 

Utilizando a calculadora descubra se os números 100, 3500, 87900 e 58600 são 

divisíveis por 4 e explique por que. Quais os algoritmos das dezenas e das unidades de 

todos esses números? 

Os números 816, 5836, 13728 e 3132 são divisíveis por 4? Por quê? O número formado 

pelos algarismos das dezenas e das unidades desses números (16, 36, 28, 32) são 

múltiplos de 4? 

Elabore uma regra para saber quando um número é divisível por 4. 

 

Ao realizar esta atividade os professores foram indagados a responder o que os 

alunos conseguiriam aprender nesta atividade. As respostas foram bem satisfatórias, 

uma vez que a atividade deixa claro seu objetivo e o que se pretender alcançar ao 

utilizar a calculadora como recurso auxiliador em sua resolução.  

De acordo com as justificativas expostas pelos professores, todos conseguiram 

identificar o objetivo principal da atividade, podemos verificar tais respostas nas 

Figuras 12 e 13 destacadas a seguir.  

 

Exemplo 1: Professor E 

Figura 12-Resposta do professor E 

 

Fonte: questionário 
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Exemplo 2: Professor A 

Figura 13 - Resposta do professor A 

 

Fonte: questionário 

 

Ao observar as respostas fornecidas pelos professores E e A perceberam que 

mesmo seus alunos utilizando a calculadora para desenvolver esta atividade, eles não 

vão deixar de aprender, pelo contrario vão ate colocar em pratica conceitos já 

trabalhados e de forma construtiva criar uma regra de divisibilidade. 

A segunda atividade a ser avaliada se refere a operações com números naturais 

onde através de tentativas e erros o aluno terá de encontrar diversos números tendo 

apenas dois números e duas operações para determiná-los, ou seja, desenvolver a 

decomposição de números naturais, raciocínio lógico e habilidades com operações 

básicas. 

 

Atividade 2: Esta atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo. 

“Quebra-cabeça das teclas quebradas”: como obter os valores: -10, 1, 3,10, 24, 32, 

100 e 625, se funciona apenas as teclas 2, 5, -, x, e =, em sua calculadora? 

Ao se depararem com esta atividade os professores conseguiram solucioná-la de 

forma satisfatória, uma vez que ao manusear a calculadora para determinar as possíveis 

soluções puderam rapidamente chegar a conclusões diante da proposta, podemos 

identificar tal conclusão a partir de suas respostas apresentadas nas figuras 14 e 15 a 

seguir. 

Exemplo 1: Professor A 

Figura 14 - Resposta do professor A 

 

Fonte: Questionário 

 

Exemplo 2: Professor E 
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Figura 15 - Resposta do professor E 

 
Fonte: Questionário 

 

A atividade 2 se trata de uma proposta investigativa que envolve desde as 

operações ao raciocínio logico e os professores A e E conseguiram identificar como 

habilidade que seus alunos deveriam aprender ao realizá-la. 

A última atividade traz uma situação problema onde os alunos utilizaram de 

diversas estratégias para solucioná-la, usando operações matemática e raciocínio logico 

tendo a calculadora peça fundamental no seu desenvolvendo sendo que a mesma agiliza 

a aplicação da estratégia traçada. 

 

Atividade 3: Nesta situação-problema o aluno devera utilizar à calculadora. 

Em uma banca de frutas, seis dúzias de laranja custam R$ 4,00. Em uma segunda banca, 

quatro dúzias custam R$ 3,00 e em uma terceira banca, 10 dúzias de laranjas custam R$ 

6,00. Em qual das bancas o preço esta mais em conta? 

Ao analisarmos as respostas fornecidas pelos professores percebemos que 

conseguiram compreender a proposta de atividade que mesmo fazendo uso da 

calculadora para solucioná-la os alunos conseguirão desenvolver habilidades 

importantes para seu aprendizado matemático. Vejamos as respostas dadas pelos 

professores nas figuras 16 e 17 a seguir: 

Exemplo 1: Respostas do Professor A 

Figura 16-Respostas do professor A 

 

Fonte: Questionário 

 

Exemplo 2: Resposta do Professor E 

Figura 17-Resposta do Professor E 
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Fonte: Questionário 

 

Os professores A e E afirmam que seus alunos aprenderam nesta atividade 

desenvolver estratégia de resolução de problemas mesmo fazendo uso da calculadora 

para resolvê-la. O que nos mostra que os alunos não deixarão de pensar e agir diante da 

situação-problema mesmo usando a calculadora para soluciona-la, onde este 

instrumento só facilita no desenvolvimento das estratégias criadas pelos próprios 

alunos. 

Após a aplicação das atividades perguntamos aos professores se utilizariam 

atividades como estas em suas aulas e obtivemos um resultado surpreendente ao ver que 

todos estavam dispostos a aplicá-las mesmo os que mostravam resistência em utilizar a 

calculadora em suas aulas. Observamos algumas respostas nas figuras 18 e 19 a seguir: 

Exemplo 1: Resposta do Professor E 

Figura 18-Resposta do Professor E 

 

Fonte: Questionário 

 

Exemplo 2: Resposta do Professor B  

Figura 19 - resposta do professor B 

Fonte: questionário 

 

Ao encerrar a pesquisa e analisar os dados vimos que conseguimos alcançar o 

objetivo anteriormente definido uma vez que conseguimos coletar informações sobre a 
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prática docente e atuação do professor do 9º ano fazendo uso da calculadora em suas 

aulas.  

 

3.3  Análise dos dados 

 

Os 5 professores participantes mostraram-se dispostos a participar da pesquisa e 

diante de suas repostas pudemos perceber que mesmo sem utilizar a calculadora de 

maneira investigativa, os mesmos não impedem que seus alunos a utilizem em sala de 

aula, um ponto positivo quanto à posição do professor junto às tecnologias que rodeiam 

seus alunos. 

Ao perguntar quais as propostas didáticas com uso da calculadora que traz o livro 

didático adotado pela escola e se já realizaram estas atividades em suas aulas, apenas 

um dos professores participantes relatou que não a utilizou porque seus alunos ainda 

não compreenderem as quatro operações fundamentais, o que nos deixa apreensivos 

diante deste relato, por se tratar de alunos que já estão concluindo ensino fundamental e 

não dominam as quatros operações. Os demais professores apresentaram suas propostas 

didáticas em sala de aula, propostas onde a calculadora é utilizada de maneira a auxiliar 

os alunos apenas nos cálculos e não de maneira investigava como é nossa proposta. 

Percebemos então que mesmo dentro desta realidade tecnológica que vivemos, 

ainda existe resistência em fazer uso da calculadora nas aulas de matemática, um 

simples instrumento tecnológico didático importante não só para auxiliar na 

compreensão dos conteúdos como a formação do cidadão da sociedade atual, 

percebemos também como é visível à falta de informação sobre outros usos da 

calculadora, sendo recorrida apenas nas atividades propostas pelo livro e de maneira 

auxiliar nos cálculos numéricos. 

Como visto no referencial teórico, segundo autores como Ponte e Cebola (2008) 

Medeiros (2003) e outros, isto pode se dá pela falta de informação perante os benefícios 

que o uso da calculadora pode ocasionar no que diz respeito à aprendizagem, uma vez 

que ela é considerada uma ferramenta que auxília na compreensão, aprimora 

conhecimentos como também e útil para sanar possíveis dificuldades de aprendizagem e 

deficiências sobre o conhecimento matemático.  

Quando os professores se depararam com as atividades propostas no questionário 

perceberam que a calculadora estava sendo utilizada de maneira distinta a qual estava 
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sendo feita por eles em sala de aula. Os professores manusearam a calculadora, 

estabeleceram estratégias para solucionar a situação-problema, pensaram e colocaram 

em prática diferentes maneiras de chegar a possível solução da atividade o que os 

instigou bastante, pois todos responderam que estavam dispostos a aplicá-las, mesmo os 

que mostravam resistência em utilizar calculadora em suas aulas. E para grande surpresa 

um dos professores participantes solicitou uma cópia das atividades sugeridas para 

realizar em sala com seus alunos. 

Concluímos então que esta pesquisa também contribuiu positivamente aos 

professores participantes, onde puderam esclarecer dúvidas e conhecer mais um pouco 

dos benefícios e atividades que o uso correto da calculadora pode trazer a seus alunos.  

Percebendo que através das propostas de atividades que usa a calculadora com recurso 

didático para resolver problemas é uma forma de estimular o aprendizado, onde os 

alunos não deixarão de pensar nem aprender significativamente o conteúdo uma vez que 

a atividade escolhida reflete diretamente ao que se quer atingir. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Atualmente a disciplina de matemática é considerada como a mais difícil de ser 

compreendida, principalmente entre os jovens que não conseguem enxergar sua 

utilidade e aplicação ao dia a dia. Jovens estes que saem da escola e objetivam seguir 

seus estudos e ingressar no mercado de trabalho para conquistar um futuro melhor e 

ajudar a família, mas que não conseguem estabelecer relações entre o que é ensinado na 

escola e seu futuro como profissional. Este fato os faz se afastarem da matemática, sem 

nenhuma perspectiva de aprendizagem ou interesse onde se sentem desmotivados diante 

da impotência de aprender com clareza.  

Diante disto é necessário trazer o conhecimento matemático de forma mais 

interligada à vivência dos alunos como indivíduos inseridos em uma sociedade. Isto 

deve acontecer por meio de situações que envolvam a matemática, significado e 

presença nas diversas áreas de conhecimento, onde os mesmos tenha acesso de maneira 

compreensiva e útil a sua aprendizagem e formação. 

Vimos isto quando expomos aos professores de matemática do 9º ano do Ensino 

Fundamental propostas de atividades que tem o uso da calculadora como recurso 

auxiliador, puderam notar que as atividades mesmo tendo o auxílio da calculadora para 

resolvê-las o aluno consegue desenvolver habilidades matemáticas de forma 

compreensiva, raciocínio lógico, construir conceitos, criar e colocar em práticas 

estratégias para resolver problemas matemáticos, dentro dos diversos conteúdos 

matemáticos. 

E desta maneira mostramos que a exploração adequada da calculadora nas aulas 

de matemática pode acrescentar ao desenvolvimento do conhecimento matemático de 

seus alunos, e isto nos remete a necessidade de se implantar uma formação continuada 

aos professores atuante nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental das escolas 

investigadas, pois notamos que o não conhecimento das contribuições presentes na 

exploração deste instrumento e a principal razão para deixa-la de lado em suas aulas. 

É observável que o leque de procedimentos e atividades que o professor pode 

dispor nas aulas de matemática, fazendo o uso da calculadora, é extenso. Atividades 

estas que tem a calculadora como ferramenta auxiliar na aprendizagem dos alunos, e 

que, portanto, acrescenta em seu desenvolvimento mental e raciocínio lógico 

matemático dando sentido de forma dinamizada ao aprender matemática. Atividades de 
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exploração numérica, análise de situações, investigativas, que envolve raciocínio, 

situações problemas, jogos, desafios entre tantas outras, faz o aluno pensar colocar em 

prática seus conhecimentos matemáticos de forma instigante e que promove o 

aprendizado de forma significativa. 

A calculadora é um instrumento rico que depende do professor e sua preparação 

para desempenhar bons resultados na sala de aula. Trata-se de uma tecnologia 

educacional simples, fácil de manusear onde todos têm acesso, seja dentro ou fora do 

ambiente escolar, e que tem o potencial de trazer melhorias para a qualidade de ensino e 

aprendizagem. O contrato didático estabelecido entre professor e aluno é fundamental 

para alcançar o bom resultado, deixando a calculadora à disposição dos alunos para 

utilizarem no momento que acharem necessário, sendo trabalhado de maneira 

interligada o cálculo numérico, o cálculo com a calculadora e o cálculo mental, fazendo 

o aluno percebe que há momentos em que sua utilização não se faz necessária. 

Desta forma é oportuno que o professor promova atividades práticas com o uso da 

calculadora, que proporcione aos alunos conhecê-la através de situações enriquecedoras 

que englobe o seu cotidiano, compreendendo e estabelecendo relações entre seu uso em 

sala de aula e o dia a dia, mostrando que o aprendizado ao fazer uso da calculadora não 

ocorre de forma limitada ou prejudicial ao desenvolvimento intelectual e sim contribui 

para o desenvolvimento do conhecimento matemático. 

Que os alunos possam fazer uso da calculadora, e saibam discernir o momento 

certo de utilizá-la; que a escola seja capaz de propor a seus alunos conhecimento deste 

recurso de forma crítica e saudável e que acrescente em suas aprendizagens e formação 

para cidadãos conscientes, trazendo assim melhorias à qualidade do ensino da 

matemática, desmistificando a impossibilidade de compreendê-la e aplicá-la, resgatando 

assim a interação que há entre o conhecimento matemático e o meio em que vivemos.  
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ANEXO 

 

Anexo 1 – Solicitação de pesquisa de campo 
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