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RESUMO

A matemática, enquanto disciplina, é uma das mais temidas por parte significativa dos alunos
em todo o Ensino Básico. Muitas vezes, a dificuldade apresentada é atrelada à abordagem de
ensino. Um exemplo disso é o ensino do objeto matemático potenciação, que, apesar de não
possuir complicações na sua construção, não é de fácil absorção por parte dos estudantes, que
apresentam dificuldades surgidas desde o 6° ano do Ensino Fundamental até o final do Ensino
Médio. Desse modo, neste trabalho, temos como objetivo analisar de que maneira os
professores integram a calculadora em sala de aula a partir de uma proposta de uso efetivo da
mesma para a construção do procedimento de potência, por meio de situações didáticas. A
pesquisa foi realizada com dois professores do 6° ano do Ensino Fundamental de matemática,
da rede pública de ensino, na cidade de Feira de Santana – BA. Nesse sentido, realizamos um
estudo sobre o uso da calculadora, a partir da gênese instrumental, de forma efetiva e
integrada para o ensino e aprendizagem da matemática. Esta pesquisa é de cunho
experimental, apresentando como metodologia a Engenharia Didática e como método de
pesquisa a abordagem qualitativa. Apoiamo-nos, enquanto quadro teórico, na Teoria da
Instrumentação, de Pierre Rabardel; na Teoria das Situações Didáticas, de Guy Brousseau;
além dos elementos da Teoria Antropológica do Didático, de Yves Chevallard, sobre a qual
questionamos o Modelo Epistemológico Dominante sobre potenciação na instituição 6° ano –
considerando as instituições de referência, o livro didático e os PCNs –, bem como o processo
de evolução de potenciação, por intermédio de uma análise histórico-epistemológica sobre a
construção do objeto potência e sua relação com o uso da calculadora. Em seguida,
apresentamos o nosso Modelo Epistemológico de Referência, sobre o qual nos embasamos
para construção do nosso Percurso de Estudo e Pesquisa. Os resultados das análises das
propostas aplicadas e construídas para os professores do 6° ano, revelaram que os
profissionais envolvidos conseguiram integrar a calculadora, de modo a proporcionar para os
alunos a construção do procedimento de potência através do uso da calculadora
transformando-a de artefato para instrumento, antes de institucionalizar o saber. Ressaltamos
a necessidade de ampliação de propostas que proporcionem a integração da calculadora de
forma efetiva para construção do conhecimento matemático.
Palavras-Chave: Potenciação. Teoria da Instrumentação. Teoria das Situações Didáticas.
Teoria Antropológica do Didático. Calculadora Simples.

ABSTRACT

Mathematics is one of the most feared disciplines of a significant amount of students during
early education. The difficulty presented is often linked to the teaching approach. An example
is the teaching of exponentiation, which, despite not having complications in its construction,
it is not easily learnt by the students who have difficulties from the 6th year of elementary
school until the end of high school. Thus, in this work, we have to analyze how teachers
integrate the calculator in the classroom from a proposed effective use of it to build the
concept of exponentiation, through didactic situations. The research was conducted with two
mathematics teachers of the 6th year of elementary school in a public school in the city of
Feira de Santana - BA. Thus, we performed a study on the use of the calculator, from the
instrumental genesis, as an effective and integrated approach to teaching and learning
mathematics. This research has an experimental nature, presenting as methodology Didactic
Engineering and as research method the qualitative approach. As a theoretical framework, it
was based on Pierre Rabardel´s Instrumentation Theory; Guy Brousseau´s Theory of
Didactical Situations; besides Yves Chevallard´s Anthropological Theory of Elements of the
Didactic, on which we enquire the Epistemological Model Dominant about exponentiation in
the institution 6th year - considering as reference institutions the textbook and the PCNs - as
well as the exponentiation evolution process, through a historical and epistemological analysis
of the construction of the object ―powers of‖ and its relation with the use of calculator. Then
we present our Epistemological Reference Model, on which we based the construction of our
Path of Study and Research. The results of the analysis of the proposals applied and built for
teachers of 6th year revealed that the professionals involved have reached the integration of
the calculator, providing the students to build the concept of exponentiation through the use of
the calculator turning it from artifact to instrument before institutionalizing the knowledge.
We emphasize the need to expand proposals to provide the effective integration of the
calculator for construction the mathematical knowledge.
Keywords: exponentiation, instrumentation theory, didactical situations theory, anthropologic
didactics theory, calculator.
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1 INTRODUÇÃO
A matemática, desde as Séries Iniciais até o Ensino Médio, é tida pelos alunos como
uma das disciplinas mais difíceis. Tal dificuldade perdura nos processos de ensino e de
aprendizagem, refletindo em resultados de avaliações de larga escala, como a Prova Brasil e
Provinha Brasil, as quais trazem como resultado um nível baixo de desempenho dos alunos na
referida disciplina. A avaliação do PISA reforça essa situação, ao mostrar em seu relatório de
desempenho dos países que na avaliação de 2012, dos 65 países participantes, o Brasil ocupou
entre a 57° e a 60° posição em matemática (OECD, 2012).
Essa complexidade no desempenho em matemática nos faz refletir sobre o ensino e a
aprendizagem dessa disciplina no país. E, desse modo, baseados no bloco básico de acordo
com os PCNs números e operações, nos questionamos sobre a efetividade do trabalho nas
escolas. Consequentemente, o estudo de potência, enquanto uma das operações matemáticas
básicas para o ensino, nos leva a investigar sobre o tema.
O processo de ensino e de aprendizagem de potência apresenta dificuldades desde o
seu início, geralmente no 6° ano do Ensino Fundamental, até o Ensino Médio. Feltes (2007),
Paias (2009) e Silva (2013), ratificam essa afirmação ao apontarem em suas pesquisas
dificuldades e erros relacionados à definição do procedimento de potência, às propriedades de
potências, ao expoente negativo, entre outras. Um exemplo disso é a interpretação de potência
como uma multiplicação de base por expoente. Podemos inferir que esses fatores estão
relacionados a um Modelo Epistemológico Dominante ‒ MED, o qual apresenta dificuldades
histórico-epistemológicas que perduram nos dias atuais, disseminando, dessa forma, o ensino
de potência embasado num modelo dominante.
Em busca de caminhos para amenizar as dificuldades no ensino e aprendizagem de
potência, apresentamos a utilização de tecnologias, que vem sendo bastante debatida por
pesquisadores da área. Nesse sentido, a calculadora simples 1, muito acessível, surge como
uma forma de proporcionar a construção do procedimento de potência integrado a tecnologias
para o ensino, de modo a aproximar o objeto matemático do aluno, visto que os PCNs
ressaltam a importância dessa ferramenta para o ensino e aprendizagem matemática devido à
sua possibilidade de investigação, raciocínio, entre outros (BRASIL, 1998). Mas, conforme
mostra Selva e Borba (2010), Silva e Figueiredo (2008), Noronha e Sá (2007), a utilização da
calculadora em sala de aula ainda é mal vista por professores e por gestores escolares.
1

Denominamos de calculadora simples a calculadora conhecida como padrão, a calculadora de bolso, que
também está presente em celulares, computadores, relógios, tablets, entre outros.
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Desse modo, temos um problema didático vinculado a um saber matemático: temos
como problema didático as dificuldades no ensino de potência utilizando-se a calculadora
simples. Chamamos de problema didático baseados na concepção de Farras, Bosch & Silva
(2013), Bosch & Gascon (2010) e Lucas (2010), os quais trazem esses problemas como
educacionais.
Utilizamos a Teoria Antropológica do Didático – TAD para nosso problema didático
tornar-se um problema de pesquisa, e, assim, ampliarmos nosso olhar para questionarmos um
modelo epistemológico dominante, o qual abarca instituições de referência.
Ao realizar esse questionamento de dimensão epistemológica, apresentamos nosso
problema de pesquisa delimitado da seguinte forma: como os professores integram a
calculadora em sala de aula a partir de uma proposta de uso efetivo da mesma para a
construção de potenciação por meio de situações didáticas?
De acordo com Lucas (2010), buscamos solucionar esse problema respeitando três
dimensões: a primeira dimensão está relacionada ao modo como o problema didático se
apresenta; a segunda, como proporcionar melhorias para o caso; e, por fim, como
implementar melhorias, ou seja, nas dimensões epistemológica, ecológica e didática.

1.1 A ESCOLHA DA CALCULADORA
Antes de expandir nossos estudos, nos convém apresentar o porquê da escolha da
calculadora para construção de uma proposta que visa, de forma integrada, trabalhar o ensino
de potência de forma efetiva.
O interesse sobre o tema surgiu ainda no período de minha formação em Licenciatura
em Matemática. Pois, durante minha graduação, fui bolsista do Programa Institucional de
Bolsas para Iniciação à Docência ‒ PIBID. O referido programa busca estimular a
permanência do licenciando na carreira docente e valorizar o magistério superior, instigando
os alunos a se tornarem pesquisadores de seu próprio conhecimento, vivenciando o ambiente
escolar que, posteriormente, fará parte de seu trabalho como docente. Essa aproximação com
os professores em sala de aula proporcionada pelo PIBID, fez com que eu percebesse, por
meio de observações de aulas, que nos relatos de alunos e professores não havia o uso de
tecnologias nas aulas de matemática, inclusive da calculadora, que é de fácil acesso e baixo
custo.
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Isso se ratificou nas disciplinas dos estágios, pois, nos dois colégios em que eles foram
realizados, os professores não utilizavam a calculadora em suas aulas, assim como nenhum
outro recurso tecnológico.
Ao final da graduação, ingressei em um projeto de pesquisa do grupo Problemas de
Educação Matemática ‒ PROBEM, o qual tinha como objetivo desenvolver ações concretas
para articular o ensino, a pesquisa e a extensão no contexto da Educação Matemática. Por
intermédio desse projeto, desenvolvemos um questionário no intuito de investigar quais
recursos didáticos os professores utilizam para suas aulas, de forma potencial e de forma
efetiva. Esse questionário foi validado pelo grupo de pesquisa e aplicado com estudantes do
curso de Licenciatura em Matemática da UEFS. O contexto dessa pesquisa abrangeu
estudantes de graduação do curso de matemática que já estavam em sala de aula, num total de
48 participantes.
O questionário foi dividido em duas partes: uma parte subjetiva, possuindo três
questões: a primeira referente a quais recursos os professores utilizavam para planejar suas
aulas; a segunda, em relação a quais recursos os professores utilizavam em sala de aula; e a
última sobre as contribuições desses recursos para a prática do professor. Já a parte objetiva,
questionava quais os materiais que o professor poderia utilizar em sua prática e no
planejamento da mesma.
A aplicação desse questionário ocorreu em dois momentos. No primeiro momento, foi
distribuída a parte subjetiva dos questionários, a respeito dos materiais que os professores
utilizam no planejamento, na realização das aulas e a importância dos mesmos para sua
prática. O segundo momento foi a aplicação da parte objetiva do questionário, após todos
participantes terem respondido e entregue a parte subjetiva deste. Essa logística de aplicação
ocorreu no intuito de evitar que a parte objetiva do questionário influenciasse nas respostas
dos participantes da parte subjetiva.
O objetivo dessa pesquisa do PROBEM foi saber se os professores participantes
utilizavam a calculadora de forma efetiva ou potencial. E, ao analisar os questionários,
tivemos resultados distintos. Dos 48 participantes, apenas dois professores indicaram o uso
da calculadora nos dois questionários. Dos demais professores, dez não mencionaram a
calculadora em suas respostas em nenhum dos questionários, e os trinta e seis restantes
apontaram a calculadora apenas no questionário objetivo, podendo inferir uma possível
utilização potencial da mesma. Dessa forma, ao perceber que apenas dois professores
apontavam para uma utilização da calculadora em um universo de 48 participantes, cresceu o
interesse em pesquisar sobre o tema.
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Outro fator que influenciou de forma significativa, foi um levantamento de artigos
publicados em periódicos da Educação Matemática a respeito de trabalhos envolvendo a
utilização da calculadora. Realizamos esse levantamento no intuito de identificar a quantidade
de trabalhos que envolviam o tema em questão. Obtivemos como resultado que a quantidade
de trabalhos sobre o tema é mínima, se comparada a outras temáticas. Analisamos quatro
periódicos de Educação Matemática por meio dos sumários.
O primeiro periódico analisado foi a Revista Internacional de Pesquisa em Educação
Matemática ‒ RIPEM. Desde a sua primeira edição não encontramos nenhum trabalho sobre o
uso da calculadora nas aulas de matemática. Quanto ao Boletim de Educação Matemática –
BOLEMA, nós o analisamos no período de 1985 a 2015, encontrando apenas dois trabalhos,
sendo uma resenha de um livro que envolvia a utilização da calculadora nas séries iniciais, e o
outro um artigo. O outro periódico analisado foi o Boletim do Grupo de Estudos e Pesquisa
em Educação Matemática; estudamos seu sumário desde a primeira edição, em 1976, até a
edição nº 63, em 2013, e constatamos que apenas 6 trabalhos, durante 37 anos, envolvia a
calculadora. Por fim, realizamos um levantamento na Educação Matemática e Pesquisa; o
resultado não foi diferente: analisando todas as suas edições, apenas 6 trabalhos utilizavam a
calculadora nos processos de ensino e aprendizagem matemática.
Nesse sentido, a partir dos resultados encontrados sobre o uso da calculadora, houve
motivação para desenvolver uma proposta que busque integrar a calculadora de forma efetiva
para o ensino de potência.

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Perante as considerações apresentadas, organizamos a estrutura desse texto conforme
explicitado a seguir.
No capítulo 1, apresentamos a introdução do trabalho. Em seguida, apresentamos, no
capítulo 2, o quadro teórico que subsidiou as análises realizadas em todo o trabalho, bem
como a apresentação e estrutura do mesmo. Nosso quadro teórico foi composto pelas
seguintes teorias: Teoria Antropológica do Didático – TAD, de Chevallard (1999), a Teoria da
Instrumentação – TI, na busca por proporcionar a interpretação da calculadora enquanto um
instrumento, na perspectiva de Rabardel (1995), e a Teoria das Situações Didáticas – TSD, de
Brousseau (1986), como alicerce para construção de uma proposta de utilização efetiva da
calculadora integrada ao ensino de potência.

17

O capítulo 3 aborda a metodologia do trabalho. Utilizamos a Engenharia Didática
como abordagem metodológica, para alcançarmos o objetivo de nossa proposta de pesquisa,
pois a mesma caracteriza-se por um esquema experimental baseado em manifestações
didáticas em sala de aula, permitindo decidir sobre a concepção, a realização, a observação e a
análise de sequências de ensino (ARTIGUE, 1995).
A abordagem de pesquisa utilizada foi a qualitativa, visto que, nesse método, a
pesquisa é fundamentalmente interpretativa e o eu pessoal torna-se inseparável do eu
pesquisador, oportunizando múltiplos métodos de coleta de dados (CRESWELL, 2007). Os
procedimentos adotados na coleta de dados foram o estudo documental para as análises dos
PCNs, livro didático e as situações criadas pelos participantes da pesquisa, bem como a
observação com gravação de áudio e filmagem, fazendo-se uso de elementos da
autoconfrontação, além de entrevista de explicitação como elementos metodológicos capazes
de contribuir para revelar, no momento de análise, o que está implícito nos registros das aulas,
por meio da explicitação e confrontação com o vídeo (LEBLANC, 2007).
Em seguida, temos o capítulo 4, no qual abordamos o Modelo Epistemológico
Dominante – MED. A utilização desse modelo nos permite compreender aspectos que estão
vinculados ao nosso saber de referência potência (LUCAS, 2010), relacionado à evolução de
potenciação e utilização da calculadora simples para o ensino do mesmo.
Realizamos no MED um estudo histórico-epistemológico relacionado à potenciação
em busca de compreender as dificuldades no processo de construção desse saber. Além disso,
analisamos as instituições Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e o livro didático, que
são consideradas dominantes para o trabalho com o saber potenciação, visto que as mesmas
norteiam a prática dos professores, bem como seu planejamento. Essas análises nos
permitiram compreender de que forma o MED influencia na construção e ensino de um saber
matemático. Para tais análises fizemos uso de elementos da TAD.
Após estudo do MED, construímos um Modelo Epistemológico de Referência – MER,
o qual constitui o capítulo 5. De acordo com Farras, Bosch & Silva (2013), o MER apresenta
um caráter provisório, dando possibilidades de desconstrução e reconstrução de praxeologias.
Esse capítulo surge como uma resposta aos questionamentos levantados no MED. Assim
como discute os autores, o MER emancipa a ciência e a formação didática, questionando as
instituições envolvidas na problemática apresentada, baseado nos elementos teóricos
apresentados no quadro teórico e resultados de pesquisas que proporcionem embasamentos
para construção de um Percurso de Estudo e Pesquisa – PEP, que é parte integrante de um
Modelo Didático de Referência – MDR.
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Além disso, ainda no capítulo 5, apresentamos uma análise dos Anais do X e XI
Encontro Nacional de Educação Matemática – ENEM, enquanto instituição de referência
nacional para os professores da Educação Básica. Realizamos também uma breve discussão
sobre o ensino de potência de acordo com pesquisas atuais e a utilização da calculadora em
busca de compreender o que trazem as pesquisas sobre o tema.
No capítulo 6 abordamos o Percurso de Estudo e Pesquisa – PEP; esse percurso faz
parte do processo de construção de um Modelo Didático de Referência – MDR, no qual, a
partir dos questionamentos do MED e do embasamento do MER, temos como uma proposta
do PEP, a fim de buscar solucionar as lacunas encontradas no desenvolver da pesquisa.
Assim, o PEP busca abarcar a construção do saber potenciação integrado à utilização da
calculadora padrão no 6° ano do Ensino Fundamental, visto que, de acordo com os
documentos oficiais, é nessa série que geralmente é iniciado o trabalho com potência.
O PEP está atrelado a uma organização didática, a qual se destina a um
desenvolvimento com professores de matemática para construção de situações que integrem a
calculadora padrão na construção do saber potência, em busca de minimizar o problema
didático em conjunto. Para essa construção, utilizamos como orientação a Teoria da
Instrumentação de Rabardel (1995) com as dimensões da gênese instrumental, para realização
do processo de elaboração do instrumento calculadora, ou seja, transformação de artefato para
instrumento; a Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (1986), que proporciona essa
construção das situações didáticas sobre potência; os elementos da Teoria Antropológica do
Didático, que fundamenta todo o trabalho, bem como as análises das instituições e situações
construídas, considerando elementos institucionais.
Desenvolvemos nosso PEP a partir da abordagem metodológica Engenharia Didática,
para construirmos uma proposta de utilização da calculadora integrada à construção do saber
potência, por meio de situações didáticas no 6° ano do Ensino Fundamental. Por optarmos
pelo trabalho com a construção do saber potência, o nosso contexto de pesquisa são
professores do 6° ano do Ensino Fundamental. Desse modo, apresentamos o nosso objetivo de
pesquisa, que consiste em analisar como os professores integram a calculadora em sala de
aula a partir de uma proposta de uso efetivo da mesma para a construção do saber potenciação
por meio de situações didáticas.
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2 QUADRO TEÓRICO

O quadro teórico consiste na explanação da fundamentação teórica utilizada para
direcionar a pesquisa, enviesando o estudo e buscando compreensão e esclarecimento dos
dados. Nesse contexto, o quadro teórico adotado está no campo da Didática da Matemática, se
estende em elementos da Teoria da Transposição Didática, de Chevallard (1992), e a Teoria
Antropológica do Didático (CHEVALLARD, 1999) e seus elementos, tanto da relação
pessoal quanto da institucional; a Teoria da Instrumentação, de Rabardel (1995); e a Teoria
das Situações Didáticas, de Brousseau (1986).

2.1 A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA
Assim como traz Almouloud (2007), não é tão simples analisar o triângulo saber
matemático, professor e aluno. Temos que ir além da sala de aula e expandir os estudos,
atentando para a organização do sistema escolar, considerando os programas, o plano de aula,
o currículo, os livros didáticos, entre outros. Dessa forma, faz-se necessário ampliar o estudo
para o que deve ser ensinado de matemática em sala de aula e a matemática trabalhada e
entendida por pesquisadores da área.
O fenômeno transposição didática (TD) transforma um objeto de saber em objeto de
ensino ―ensinável‖ (CHEVALLARD, 1992). Ao considerar que os saberes passam de
instituições para outras (saberes de referência, saberes a serem ensinados e saber ensinado),
nesse processo transpositivo, estes saberes têm lugar, ou, pelo menos, deveriam ter nas
instituições; portanto, vemos na Transposição Didática (TD) um aporte teórico para nos
auxiliar em tal investigação no processo da análise institucional, a qual se refere às relações
pessoais e institucionais. Nessa pesquisa, acreditamos ser importante considerar o estudo que
se faz em torno de elementos institucionais, denominado por análise institucional.
Chevallard (1992) ressalta que no sistema educativo intervêm diversos elementos
constituintes do sistema social do ensino, como por exemplo: cientistas, professores,
especialistas, livros didáticos, autores de livros didáticos, ministério da educação, políticos,
proposta curricular, administradores, parentes de estudantes, mídia (rádio, jornal, TV, revistas,
computadores, softwares, internet etc.), ou seja, tudo que interfere no processo educativo. A
este conjunto de elementos Chevallard (1992) denominou de noosfera.
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Para Chevallard (1992) é a noosfera que designa, dentre todos os conhecimentos
historicamente acumulados, aqueles que são pertinentes para a formação do cidadão que
ingressa na instituição.
Porém, mesmo que uma pesquisa não explicite ou não use o termo instituição, o
trabalho da mesma está sempre inserido em uma, pois, em geral, no desenvolvimento de uma
pesquisa, pensamos sempre em uma organização. Ao pensarmos, por exemplo, no ensino,
devemos considerar o mesmo como um todo, ou seja, como uma instituição de referência e
suas partes – ensino de professores, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino
Médio (EM), Educação de Jovens e Adultos etc. –, como instituições de aplicação. Nesse
sentido, nosso trabalho foi desenvolvido considerando a instituição 6º ano do Ensino
Fundamental, bem como as instituições PCN e livro didático, pesquisas e trabalhos sobre o
ensino de potenciação – partes integrantes da organização na qual está inserido o nosso saber
matemático. Salientamos que o termo referência é sugestivo na medida em que identifica o
local institucional da realização/aplicação da pesquisa. Uma vez conhecidas estas noções,
podemos inferir sobre relações e reconhecimento de objetos nas instituições.

2.2 TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO ‒ TAD

Considerada como refinamento da teoria da transposição didática, a TAD estuda o
homem e a relação com o saber matemático (CHEVALLARD, 1999), focalizando nas
organizações praxeológicas didáticas para o ensino e aprendizagem de organizações
matemáticas (ALMOULOUD, 2007).
A TAD proporciona, por meio de elementos institucionais, às organizações
praxeológicas e matemáticas detectar e elaborar propostas para atender às lacunas
diagnosticadas. De acordo com Almouloud (2007), a palavra praxeologia deriva de dois
temos gregos: práxis, que significa prática, e logos, razão.

2.2.1 Relação pessoal e relação institucional
Analisando os estudos de Chevallard (1992), observamos que ele distingue três tipos
de objetos específicos: instituições (I), pessoas (X) e objeto (O). As pessoas (X) ocupam
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posições nas instituições (I). Ocupando essas posições, elas se tornam sujeitos das instituições
(I) – sujeitos ativos que contribuem para que um objeto (O) possa existir em uma instituição
(I).
Desta forma, entram em cena as noções – de relação – entre esses elementos
primitivos (instituição, objeto do saber e pessoa) da teoria (HENRIQUES; ATTIE; FARIAS,
2007). Consideramos em nossos estudos a potência como nosso objeto O, o 6° ano do Ensino
Fundamental nossa Instituição I.
Um objeto O, como, por exemplo, o ensino de potência (EP) existe na medida em
que uma pessoa X (um professor – P ou um estudante – E) ou uma instituição I (6° ano do
Ensino Fundamental – EF) o reconhece como existente. Chevallard (1989) postula que um
objeto O existe para uma pessoa X se existe uma relação pessoal, denotada R (X, O), da
pessoa X ao objeto O. Isto é, a relação pessoal O determina a maneira em que X conhece O.
De maneira análoga, se define uma relação institucional de I a O denotada R (I, O), que
exprime o reconhecimento do objeto O pela instituição I. O é, assim, um objeto da instituição
I (HENRIQUES; ATTIE; FARIAS, 2007). Segundo Chevallard (1989, p. 32):
Todo saber é ligado ao menos a uma instituição, na qual é colocado em jogo, num
dado domínio real. O ponto essencial é, portanto, que um saber não existe in vácuo,
num vazio social. Todo conhecimento aparece, num dado momento, numa dada
sociedade, ancorado em uma ou em várias instituições.

A relação pessoal de uma pessoa com um objeto de saber só pode ser estabelecida
quando a pessoa entra em uma instituição onde existe esse objeto. Uma relação institucional
está, por sua vez, diretamente relacionada às atividades institucionais que são realizadas pelos
professores e solicitadas aos alunos.
Assim, quando os professores não têm um apoio na instituição formadora, e/ou não
encontram no ―saber a ensinar‖ referências para que eles possam alicerçar e construir suas
práticas, instaura-se um fenômeno que passa desapercebido na prática docente, denominado
por Farias (2010) de vazio didático, o qual imprimirá seus efeitos nos trabalhos desenvolvidos
pelos professores.
Neste contexto, podemos inferir que, ao não encontrar referências em seu processo de
formação para ancorar um trabalho com o uso da calculadora de forma integrada ao ensino de
potenciação, o professor encontra-se em um vazio didático, pois, ao se remeter às suas
experiências anteriores, não encontra onde fundamentar essas novas práticas. E, assim, esse
professor não terá elementos suficientes para realizar a gênese instrumental com a
calculadora, transformando-a de artefato a instrumento, de acordo com Rabardel (1995), a
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serviço da construção do conhecimento matemático, proporcionado, dessa forma, a
instrumentação e instrumentalização, que explicitaremos a seguir.

2.3

ABORDAGEM

INSTRUMENTAL: GÊNESE

INSTRUMENTAL,

INSTRUMENTAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO

De acordo com Selva e Borba (2010), Silva e Figueiredo (2008), Noronha e Sá (2002),
dentre outros estudiosos, a calculadora não é efetivamente integrada ao ensino de matemática,
em especial no ensino de potência; além disso, de acordo com pesquisas realizadas por esses
autores, parte significativa dos professores ainda se posiciona contra seu uso em sala de aula,
pois enxerga a mesma como um artefato que impede o raciocínio lógico do aluno e causa
preguiça mental. Destarte, trazendo como objetivo da pesquisa analisar a integração da
calculadora por professores de matemática a partir de uma proposta de utilização efetiva da
calculadora transformando-a em instrumento para o ensino de potência por meio de situações
didáticas, não poderíamos deixar de nos embasarmos na abordagem instrumental de Rabardel
(1995).
A abordagem instrumental está baseada na ideia de uma contribuição fundamental de
ferramentas e atividades na aprendizagem humana (TROUCHE, 2005). Oriunda da
ergonomia cognitiva e da didática profissional, essa abordagem, desenvolvida por Rabardel
(1995), distingue um artefato de um instrumento.
Para Rabardel (1995 Apud NOGUEIRA FARIAS; FARIAS, 2007, p. 18) ―o artefato é
um dispositivo material utilizado como meio de ação e instrumento é construído pelo sujeito
ao longo de um processo no qual um artefato transforma-se progressivamente em
instrumento‖. Esse processo de transformação de um artefato para um instrumento foi
denominado por Rabardel (1995) de gênese instrumental.
A calculadora, por exemplo, é um objeto sem significado, a não ser que seja
transformado em instrumento, conhecendo-se, assim, suas funções, as atividades em que ela
pode ser utilizada, configurando-se, dessa maneira, como um instrumento útil e eficaz. Nesse
sentido, o utilizador (sujeito) deve desenvolver habilidades e competências para reconhecer
situações nas quais um dado instrumento é apropriado e, em seguida, executar as situações
por meio desse instrumento. Esse processo de execução compete ao utilizador desenvolver,
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esquemas de utilização, que, de acordo com Rabardel (1995 apud HENRIQUES; ATTIE;
FARIAS, 2007, p. 54), podem ser repartidos em três categorias:
esquemas de uso – correspondentes às atividades relativas à gestão das
características e propriedades específicas do artefato; esquemas de ação
instrumental – correspondentes às atividades para as quais o artefato é um meio de
realização, e esquemas de atividades coletivas instrumentais – correspondentes à
utilização simultânea ou conjunta de um instrumento num contexto de atividades,
respectivamente, compartilhadas ou coletivas.

Desse modo, para que um trabalho com a calculadora aconteça de forma efetiva,
integrada ao ensino de matemática, acreditamos na importância de respeitar essa sequência de
categorias apresentada pelos autores, pois concordamos que as primeiras atividades realizadas
devem estar relacionadas às propriedades e características do artefato utilizado, neste caso, a
calculadora padrão, respeitando-se como primeiro o esquema de uso.
Em seguida, os sujeitos envolvidos no projeto passarão à segunda categoria –
esquemas de ação instrumentada –, reconhecendo atividades referentes ao ensino de
matemática no 6° ano, no qual o artefato é um meio de realização. E, por fim, ocorre o
processo da gênese instrumental, no qual os sujeitos já utilizam o instrumento em um meio de
atividades compartilhadas e coletivas, envolvendo de forma efetiva a calculadora padrão no
processo de aprendizagem de matemática.
Rabardel (1995) apresenta duas dimensões para a gênese instrumental: a
instrumentação (orientada para o sujeito), que tem vínculo com o surgimento e evolução de
esquemas de utilização e da ação instrumental, ou seja, é a relação entre sujeito e instrumento,
é fazer uso do instrumento explorando suas funções; e a instrumentalização (orientada para o
artefato), que tem relação com o enriquecimento das propriedades do artefato, ou seja, é a
relação entre sujeito e objeto, mediada pelo instrumento. É ir além das propriedades e
funções, é criar novas funções e potencialidades para esse instrumento.
Salientamos que a abordagem instrumental nos norteou nas análises do livro didático,
dos Anais do X e XI Encontro Nacional de Educação Matemática ‒ ENEM e dos Parâmetros
Curriculares Nacionais ‒ PCNs do Ensino Fundamental de Matemática, em busca de
compreender se essas instituições trabalham o uso da calculadora de forma integrada ao
ensino de potenciação. E, também, no trabalho de campo, a fim de compreender como os
professores de matemática do 6° ano do Ensino Fundamental participantes da pesquisa
integram a calculadora padrão a partir de uma proposta de utilização efetiva da calculadora no
ensino de potência por meio de situações didáticas.
De acordo com nossa proposta de pesquisa de integração da calculadora padrão e o
ensino de matemática, elevamos a mesma ao estatuto de instrumento de acordo com a
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perspectiva de Rabardel (1955). Nesse contexto, temos que a teoria da instrumentação nos
permite a transformação de um artefato em instrumento; mas, para que a integração da
calculadora ocorra de forma efetiva pelos professores participantes do 6° ano do Ensino
Fundamental, foi necessário nos fundamentarmos na Teoria das Situações Didáticas, de
Brousseau (1986), que será explicitada em seguida.

2.4 TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS

Ao discorrer sobre o ensino de matemática com a utilização da calculadora,
ressaltamos a teoria das situações didáticas desenvolvida por Brousseau (1986), visto que a
mesma possui um lugar de destaque neste trabalho devido à sua importância voltada ao
ensino. Vale salientar, que a situação didática é a interação dos momentos entre professor,
aluno e saber.
Antes de nos aprofundarmos na teoria das situações didáticas, convém entendermos o
que é uma situação. Conforme traz Brousseau (2011, p. 21), ―situação é um modelo de
interação de um sujeito com um meio determinado‖, no qual, para se conseguir um estado
favorável, é necessário ter como recurso decisões dependentes do emprego de um
conhecimento específico. A teoria das situações didáticas, conforme apresenta Almouloud
(2007), ―busca criar um modelo de interação entre o aprendiz, o saber e o mileu (meio) no
qual a aprendizagem deve se desenrolar‖ (2007, p. 31).
De acordo com Brousseau (1986), as situações didáticas são classificadas em didáticas
e adidáticas. Ele define situações didáticas como:
o conjunto de relações estabelecidas explicitamente e/ou implicitamente entre o
aluno ou um grupo de alunos, um certo milieu (contendo eventualmente
instrumentos ou objetos) e um sistema educativo (o professor) para que esses alunos
adquiram um saber constituído ou em constituição (BROUSSEAU, 1978 apud
ALMOULOUD, 2007, p. 33).

Já as situações adidáticas, Brousseau (1986) apresenta como situações planejadas pelo
professor para que o aluno aja por iniciativa própria, refletindo, resolvendo, evoluindo, de
modo que a intenção de ensinar não é revelada ao aluno e o professor não intervém na
interação do aluno com a situação na construção do conhecimento matemático.
Salientamos que a teoria das situações é de extrema relevância para o processo de
ensino e aprendizagem de matemática. Pois a mesma valoriza o trabalho do aluno de aceitar o
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desafio da situação e se propor a resolver a situação de forma autônoma, construindo, assim, o
conhecimento matemático. De forma análoga, essa teoria valoriza o trabalho do professor na
elaboração de situações no meio adequado, que proporcione a aprendizagem do aluno.
Nessa direção, Brousseau (1986) apresenta quatro dialéticas diferentes para análise o
processo de aprendizagem. As quais o mesmo denomina de dialética de ação, formulação,
validação e institucionalização.
A dialética de ação consiste no intuito de permitir ao aprendiz uma situação de ação.
Conforme traz Almouloud (2007, p. 37), temos que a mesma: ―coloca um problema para o
aluno cuja melhor solução nas condições propostas, é o conhecimento a ensinar; o aluno possa
agir sobre essa situação e que ela lhe retorne informações sobre sua ação‖.
Assim como apresenta Almouloud (2007), a dialética da formulação tem como
objetivo a troca de informações. Nessa dialética, os alunos discutem e pensam para resolução
da situação, explicitando oralmente ou por escrito como encontrou o resultado.
Já na fase de validação, o aluno fundamenta matematicamente seus passos na
resolução, ou seja, justifica o modelo adotado, mostrando a validade do mesmo.
Por fim, temos a dialética da institucionalização. Esta fase, conforme apresentada por
Brousseau (2011), só foi desenvolvida posteriormente, após primeira formulação da teoria que
tinha antes apenas as três primeiras fases. Essa fase é a formalização feita pelo professor das
ideias formuladas e validadas pelos estudantes nas fases anteriores. Almouloud (2007) destaca
que, ao realizar a institucionalização, o professor deve ser cauteloso, pois, caso a mesma seja
feita antecipadamente, ocorre a ruptura da construção do conhecimento pelo aluno, o que
impede uma aprendizagem adequada. Contudo, ele também ressalta que, quando feita
tardiamente, ela acaba reforçando interpretações errôneas, atrasando a aprendizagem e
dificultando a mesma. De acordo com Almouloud (2007, p. 40) ―depois da
institucionalização, feita pelo professor, o saber torna-se oficial e os alunos devem incorporálo a seus esquemas mentais‖.
Vale ressaltar que, em nossa pesquisa, ao adotarmos a teoria das situações didáticas
para criações das situações que permitam a integração entre o ensino de potência e o uso da
calculadora, levamos em consideração a noção do contrato didático. De acordo com
Brousseau (1980 apud ALMOULOUD, 2007), o contrato didático pode ser definido ―como
um conjunto de comportamentos específicos do professor esperado pelos alunos e o conjunto
de comportamentos dos alunos esperado pelo professor‖. O contrato didático nos permite
analisar as relações entre o professor e seus alunos e sua influência sobre o ensino e
aprendizagem da matemática, em especial de potência.
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Assim, após apresentação de nosso quadro teórico, explicitaremos, a seguir, a
metodologia utilizada nesta proposta, a fim de proporcionar uma melhor compreensão da
estrutura do trabalho.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Neste capítulo, descreveremos a metodologia da pesquisa, cuja opção foi a engenharia
didática; apresentaremos o mesmo em três partes. A primeira parte destina-se à apresentação
da metodologia, o conceito de engenharia didática e explicitação de suas fases em nosso
trabalho. Na segunda parte, discorreremos sobre os métodos adotados para coleta de dados no
desenvolvimento da pesquisa com os professores do 6º ano do Ensino Fundamental. Na
terceira parte, apresentaremos os elementos que compõem a pesquisa, sendo eles: os sujeitos,
o campo e os dados.

3.1 ENGENHARIA DIDÁTICA
A metodologia de pesquisa adotada foi a engenharia didática. De acordo com Artigue
(1995), utiliza-se esse termo devido à forma de trabalho didático se assemelhar ao trabalho de
um engenheiro, que, no desenvolvimento de um determinado projeto, necessita basear-se em
conhecimentos científicos de seu domínio e aceitar submeter-se a um controle de tipo
científico, encontrando-se, ao mesmo tempo, obrigado a trabalhar com objetos mais
complexos que os objetos depurados da ciência.
A abordagem metodológica engenharia didática se caracteriza por um esquema
experimental baseado em manifestações didáticas em sala de aula. É representado por um
ciclo em que se objetiva decidir sobre concepções, observações, realizações e análise de
situações didáticas (ARTIGUE, 1995).
Almouloud (2007) salienta que a engenharia didática também se classifica em
experimental devido ao registro em que se situa e sua forma de validação, utilizando a
comparação entre análise a priori e análise a posteriori, sendo feita internamente sem
utilização de pré-teste e pós-teste.
Temos na engenharia didática dois níveis, a microengenharia e a macroengenharia. A
microengenharia é considerada de fácil implementação e pondera localmente a complexidade
dos fenômenos de sala de aula, não permitindo que a complexidade essencial dos fenômenos
associados se junte com a duração da relação entre ensino e aprendizagem. Já a
macroengenharia apresenta dificuldades metodológicas e institucionais impostas, mas que são
indispensáveis (ARTIGUE, 1995). Caracterizamos o presente trabalho a partir da utilização
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de uma microengenharia, visto que é desenvolvida em um tempo reduzido e com menor
número de elementos.
A engenharia didática é representada por um ciclo constituído por quatro fases:
análises prévias ou preliminares, análise a priori, experimentação, análise a posteriori e
validação. Descreveremos cada fase a seguir, baseados em Artigue (1995) e Almouloud
(2007).
A análise preliminar baseia-se no quadro teórico e nos conhecimentos didáticos
adquiridos previamente no campo de estudo, considerando aspectos epistemológicos e
históricos do objeto matemático, bem como a análise das condições de existência do objeto
matemático trabalhado no ensino atual. Nessa direção, temos o capítulo destinado ao Modelo
Epistemológico Dominate – MED, referente à análise preliminar de potenciação. No MED
realizamos um estudo histórico-epistemológico a fim de compreender a evolução do objeto
potenciação, buscando entender as adversidades históricas encontradas nesse processo
evolutivo para entender as dificuldades atuais no ensino e aprendizagem de potenciação.
Além disso, no MED, analisamos a abordagem de potenciação no 6° ano do Ensino
Fundamental nas seguintes instituições: Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, buscando
compreender de que forma essa instituição aborda o ensino de potenciação com o uso da
calculadora; e na instituição livro didático do 6° ano do Ensino Fundamental utilizado pelos
professores participantes da pesquisa de campo, com o intuito de entender como os autores do
livro analisado utilizam a calculadora para o ensino de potenciação e de que forma eles
abordam esse objeto matemático na série em questão.
Por meio da engenharia didática, na análise preliminar, percebemos como os modelos
dominantes trabalham a questão da construção de potência utilizando a calculadora. Nessa
análise, consideramos as três vertentes abordadas por Almouloud (2007) para as análises
prévias: estudo da organização matemática; análise da organização didática do objeto
matemático escolhido; e definição da questão de pesquisa.
Em relação à organização matemática, temos nessa vertente o estudo da gênese
histórica do saber em questão; as funcionalidades na matemática; e os obstáculos
epistemológicos relativos à potenciação; o relacionar do saber visado com os saberes e
conhecimentos matemáticos, pessoais e/ou culturais; a análise do saber usual e seus efeitos,
bem como a análise da estrutura matemática do conceito investigado (ALMOULOUD, 2007).
Em nosso trabalho contemplamos parte das análises prévias no capítulo em que abordamos o
Modelo Epistemológico Dominante – MED.
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Ao que se refere à análise da organização didática do objeto matemático potência,
temos que analisar as diferentes instituições de ensino em que o saber deve ser
ensinado/aprendido e estudar a evolução do tratamento do saber; realizar uma análise das
propostas curriculares e PCNs; apreciar o livro didático, considerando as variáveis didáticas
adotadas e as não adotadas pelo autor do livro, bem como concretizar uma análise
praxeológica dos tipos de tarefas propostas e os impactos sobre a aprendizagem.
A terceira vertente é a definição da questão de pesquisa. As vertentes anteriores
apresentadas contribuem na escolha da questão de pesquisa e suas hipóteses. Além disso, cabe
ao pesquisador realizar um resumo dos problemas relacionados com o ensino e a
aprendizagem do saber em questão; descrever os principais resultados das pesquisas sobre o
tema em estudo; destacar o problema de ensino e de aprendizagem que será o objeto da
pesquisa, suas hipóteses e os construtos teóricos e metodológicos que a nortearão
(ALMOULOUD, 2007). Em nossa pesquisa, essa etapa é retomada em todo o trabalho;
destacamos que no Modelo Epistemológico de Referência ‒ MER, contemplamos parte dos
elementos citados acima.
A segunda fase é a análise a priori; esta fase é responsável pela elaboração e análise
de situações-problemas no intuito de responder aos questionamentos e validar as hipóteses
levantadas na fase de análise prévia (ALMOULOUD, 2007). Na análise a priori, o
pesquisador decide agir sobre as variáveis do sistema. O objetivo dessa análise é determinar a
priori as seleções feitas para controlar o comportamento dos estudantes e explicar o seu
significado (ARTIGUE, 1995).
Na análise a priori desenvolvemos as situações a serem trabalhadas com os
professores participantes da pesquisa, no intuito de minimizar as lacunas detectadas nas
análises prévias – essas situações serão explicitadas no capítulo referente ao Percurso de
Estudo e Pesquisa – PEP. Baseadas no quadro teórico e em nosso Modelo Epistemológico de
Referência – MER, as situações construídas nessa fase buscaram, de acordo com Almouloud
(2007): descrever as escolhas das variáveis locais escolhidas; refletir sobre a importância das
situações para o aluno e, em particular, nas tomadas de decisões, controle, validação e
construção de estratégias, tendo o saber em jogo como melhor estratégia a ser utilizada;
pressupor os possíveis comportamentos, explicitando como a análise em questão pode
controlá-los.
A terceira fase é a experimentação. Ela corresponde à aplicação da sequência didática.
Nela se estabelece o contrato didático, apresenta-se os objetivos e as condições da realização
da pesquisa, bem como o registro das observações feitas durante essa fase. Na etapa de
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experimentação, iniciamos o desenvolvimento do trabalho de campo a partir de sessões de
estudos realizadas com os sujeitos participantes da pesquisa. Essa fase foi responsável pelo
estudo e discussão sobre a integração da calculadora para o ensino de potenciação com os
professores participantes, e construção de uma proposta pelos professores para seus alunos do
6º ano do EF, a partir da proposta apresentada na sessão de estudo. De acordo com o que
propõe Almouloud (2007), nessa fase, realizamos nas sessões de estudo uma apreciação
teórica referente às teorias que fundamentam essa pesquisa, a fim de embasar os professores
para construção e compreensão de propostas para o ensino de potenciação no 6º ano do EF
integrado ao uso da calculadora, justificando as escolhas realizadas de acordo com as
hipóteses de pesquisa.
A última fase corresponde à análise a posteriori e à validação. Essa etapa refere-se ao
―conjunto de resultados que se pode tirar da exploração dos dados recolhidos e que contribui
para a melhoria dos conhecimentos didáticos que se têm sobre as condições da transmissão do
saber em jogo‖ (ALMOULOUD, 2007, p. 177). Nessa fase realizamos a análise dos dados
coletados na experimentação; e a partir da análise a priori confrontamos com a análise a
posteriori, realizando, assim, a validação das hipóteses formuladas durante a investigação.
Salientamos que as fases da Engenharia Didática não ocorrem de forma linear, pois há
momentos de articulação, de antecipação e até mesmo de superposições dos elementos
característicos das fases (POMMER, 2013).
Comungando com as fases da engenharia didática, realizamos análises institucionais
em busca de compreender de que forma essas instituições trabalham o objeto potenciação no
6º ano integrado ao uso da calculadora. Para nortear essas análises institucionais, construímos
um filtro instrumental com o objetivo de identificar e caracterizar as organizações utilizadas
pelas instituições analisadas, no que se refere ao uso da calculadora integrada ao ensino de
potenciação no 6° ano do EF. Agora, explicitaremos a construção do filtro instrumental.

3.2 O FILTRO INSTRUMENTAL

O presente instrumento foi construído no intuito de conduzir a análise institucional das
instituições: livro didático, PCNs e Anais do X e XI ENEM, relacionadas ao uso da
calculadora para o ensino de matemática, considerando, nas análises, o contexto do objeto
potência para o 6° ano.
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Nosso filtro instrumental está embasado na Teoria da Instrumentação (RABARDEL,
1995). Empregamos o conceito de utilização efetiva e potencial trabalhado por Farias (2010),
o qual traz o uso efetivo sendo uma forma eficiente e real de utilização de uma ferramenta,
instrumento, teoria, explorando suas potencialidades e funções; já o uso potencial é
apresentado pelo autor como uma utilização superficial, suscetível a acontecer, mas não uma
utilização real e eficiente. Essa fundamentação nos permite analisar como as instituições
analisadas integram a calculadora para o ensino de potenciação.
Os primeiros elementos abordados no filtro se referem à questão da utilização da
calculadora, em busca de classificá-la como efetiva ou potencial. O emprego efetivo refere-se
a um uso aprofundado, frequente e detalhado de utilização de uma ferramenta, instrumento,
teoria, entre outros; já o uso potencial é superficial, esporádico e sem muito significado e
envolvimento.
Em seguida, abordaremos de que forma a calculadora é integrada ao ensino do objeto
matemático, buscando inferir, a partir dos indícios explicitados nas instituições analisadas, se
o uso da calculadora leva ao processo da instrumentação ou não. Para tal, utilizamos a gênese
instrumental de Rabardel (1995) o qual distingue artefato e instrumento, apresentando o
primeiro como ―um dispositivo material utilizado como meio de ação e o segundo como algo
construído pelo sujeito ao longo de um processo no qual um artefato transforma-se
progressivamente em instrumento‖ (apud NOGUEIRA FARIAS; FARIAS, 2007, p. 18).
E, por fim, nosso filtro utiliza das duas dimensões da gênese instrumental apresentadas
por Rabardel (1995): a instrumentação (orientada para o sujeito) – tem relação ao surgimento
e evolução de esquemas de utilização e da ação instrumental, ou seja, é a relação entre sujeito
e instrumento; e a instrumentalização (orientada para o artefato) – está relacionada ao
enriquecimento das propriedades do artefato, ou seja, é a relação entre sujeito e objeto,
mediada pelo instrumento.
Por meio dos elementos descritos anteriormente, fundamentados em Rabardel (1995) e
em Farias (2010), desenvolvemos os indicadores do filtro instrumental e um conjunto de
questionamentos que caracterizam a instituição analisada a cada indicador desenvolvido. Esse
filtro instrumental tem a função de identificar, caracterizar e perceber as organizações
utilizadas pelas instituições analisadas, ao que se refere ao uso de ferramentas tecnológicas
para o ensino, nesse caso, especificamente, para a calculadora no ensino de matemática, mas o
mesmo pode ser abordado para diversas ferramentas e disciplinas.
Esse filtro instrumental é uma grade de análise, conforme figura 01:
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USO EFETIVO

USO POTENCIAL

Figura 01: Filtro Instrumental.
Fonte: a autora (2015).

O filtro instrumental tem o objetivo de analisar a integração da calculadora no ensino e
aprendizagem de matemática nas instituições analisadas, considerando as atividades e
situações apresentadas nessas instituições a respeito do uso da calculadora e do conhecimento
matemático, em especial a potenciação. Nesse sentido, o presente filtro norteará as análises
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realizadas nas instituições PCNs, livro didático e Anais do X e XI Encontro Nacional de
Educação Matemática – ENEM.
Esse filtro foi validado por pares, com professores de matemática da Educação Básica
e Ensino Superior, participantes do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Didática das
Ciências, Matemática e Tecnologias – NIPEDCMT a fim de aprimorar e chegar à versão final
apresentada acima.
Além do filtro instrumental, utilizamos também, para análise dos dados coletados na
pesquisa em campo, elementos da entrevista de explicitação e autoconfrontação de Leblanc
(2007); explicitaremos a seguir os elementos citados.

3.3 AUTOCONFRONTAÇÃO E ENTREVISTA DE EXPLICITAÇÃO

A entrevista de explicitação junto à autoconfrontação se trata de um momento no qual
o professor participante da pesquisa assiste a partes do vídeo de sua aula cortados
propositalmente pelo pesquisador, e, de forma livre, sem nenhuma intervenção, explicita nos
momentos de pausa dos vídeos o que julga necessário para um melhor entendimento e
compreensão do momento analisado.
O momento de autoconfrontação traz para o sujeito um refazer de todo seu percurso,
discurso e caminho seguido em sua aula. A autoconfrontação é como se fosse uma análise a
posteriori do professor com a aula já realizada. Esses elementos metodológicos são capazes
de contribuir para revelar como os professores utilizam didaticamente as calculadoras para
construção do objeto matemático potência, proporcionando ,por intermédio das entrevistas de
explicitação e autoconfrontação, o esclarecimento, por parte dos sujeitos envolvidos, do que
está implícito nos registros (LEBLANC, 2007), complementando o trabalho.
Nesse sentido, utilizaremos esses elementos em nossa pesquisa no intuito de revelar
como os professores participantes utilizam didaticamente as calculadoras para o ensino de
potenciação, proporcionando, por meio das entrevistas de explicitação e autoconfrontação, o
esclarecimento por parte dos sujeitos envolvidos do que está implícito nos registros das
filmagens e análises tecidas.
Assim, nosso trabalho é estruturado da seguinte forma: Modelo Epistemológico
Dominante – MED, para compreendermos os aspectos vinculados ao nosso saber de
referência potenciação e o uso da calculadora; Modelo Epistemológico de Referência – MER,
o qual permite construção e reconstrução de praxeologias, servindo como resposta às
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inquietações levantadas no MED (FARRAS; BOSH & SILVA, 2013); e, por fim, temos em
nosso Modelo Didático de Referência – MDR o Percurso de Estudo e Pesquisa – PEP , o qual
é responsável pela construção, desenvolvimento, aplicação e análise de nossa proposta de
pesquisa sobre a utilização efetiva da calculadora para o ensino de potência, ou seja, é o
desenvolvimento da pesquisa de campo. A seguir, discorreremos sobre o Modelo
Epistemológico Dominante – MED.
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4 MODELO EPISTEMOLÓGICO DOMINANTE – MED

Neste capítulo, trataremos do Modelo Epistemológico Dominante – MED (FARRAS;
BOSCH & SILVA, 2013), realizando análises para compreender de que maneira esses
modelos dominantes abordam o ensino e a aprendizagem de potência utilizando como meio a
calculadora de forma integrada.
Para isso, realizamos uma análise histórico-epistemológica da evolução de potência e
em seguida uma análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e do Livro Didático
utilizado pelos professores participantes do Percurso de Estudo e Pesquisa – PEP.
As análises dos PCNs e do Livro Didático foram embasadas na Teoria Antropológica
do Didático – TAD, considerando o estudo que se faz em torno de elementos institucionais
denominado por análise institucional. Este estudo é realizado a partir de inquietações
levantadas pela pesquisadora. Essa análise é uma das práticas importantes nas pesquisas em
Didática da Matemática que visam estudar os fenômenos que emergem nos processos de
ensino e de aprendizagem.
Além da TAD, fizemos uso da Teoria da Instrumentação – TI para compreendermos
como a utilização da calculadora nessas instituições permite o processo da gênese
instrumental, transformando, assim, a calculadora de artefato para instrumento (RABARDEL,
1995). Utilizamos também o filtro instrumental, em busca de compreender se a calculadora
está integrada ao ensino de matemática, em especial o de potenciação, nas instituições
analisadas.

4.1 ANÁLISE HISTÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DE POTENCIAÇÃO
A presente seção apresenta um estudo histórico-epistemológico a respeito da
construção de potenciação, no intuito de compreender a gênese do conhecimento científico,
ou seja, como a análise epistemológica desperta em nós, pesquisadores da área de educação
matemática, a diferenciação entre o saber científico e o saber ensinado.
A partir das análises tecidas, é possível perceber as dificuldades geralmente
encontradas no ensino e aprendizagem e distingui-las daquelas que são inevitáveis para o
processo de construção do conhecimento (ALMOULOUD, 2007).
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Por meio de um estudo histórico a respeito da construção de potenciação,
identificamos dificuldades enfrentadas em seu processo de evolução. Dessa forma,
apresentamos as seguintes dificuldades encontradas na evolução de potenciação:

Dificuldade 1: Relacionada a uma notação adequada para potência;
Dificuldade 2: Dificuldades em considerar potências de expoente fracionário e
negativo;
Dificuldade 3: O significado de potência considerado apenas com expoente dois;
Dificuldade 4: Representações similares de potências com significados diferentes.

Os primeiros registros sobre a operação de potenciação encontram-se em um papiro
egípcio, entre 2100 e 1580 a.C., ao final do Império Médio (OLIVEIRA; PONTE, 1999).
Os babilônios também eram conhecedores de potenciação seguindo o seu sistema de
numeração sexagesimal. Eles registravam em tábuas de argila tabelas que continham
potências sucessivas de um número e algumas de expoente dois para resolver problemas
relacionados ao comércio e à astronomia. Essas tábuas eram conhecidas como ―tabuinha de
Larsa‖, e compreendiam conteúdos do tipo: 2401 é igual a 49 ao quadrado; 2500 é igual a 25
ao quadrado (FAUVEL, 1987 apud OLIVEIRA; PONTE, 1999 ).
A palavra potência, no contexto da matemática, foi atribuída a Hipócrates de Quio
(470 a.C.). Segundo Oliveira e Ponte (1999, p. 03), ―Hipócrates designou o quadrado de um
segmento pela palavra dynamis, que significa precisamente potência‖. Segundo esses autores,
há indícios de que a palavra potência passou a ser utilizada de forma generalizada devido aos
Pitagóricos terem no livro dos Elementos de Euclides, enunciado ―a potência total dos lados
de um triângulo retângulo é a mesma que a da hipotenusa‖. A partir desse fato, percebemos a
não superação da dificuldade 3, pois, conforme Ball (1960) afirma, o único expoente
considerado nessa época como potência original era o dois; os expoentes superiores foram
reconhecidos apenas décadas depois.
Em seu livro Contador de areia, Arquimedes (250 a.C.) utilizou uma regra semelhante
à propriedade da multiplicação de potências de mesma base ao tentar calcular o número de
grãos de areia necessários para encher o universo solar, considerado por ele no formato de
uma esfera, na qual o planeta Terra era o centro e a sua distância ao Sol o raio. E assim, o
referido autor obteve a solução 1051, pois na época era permitido escrever apenas números até
10.000 (uma miríade), criando então um sistema novo, levando em consideração números de
1 a 108, uma miríade de miríade, considerada na escrita da numeração grega de primeira
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ordem e os números de 108 até 1016 como os de segunda ordem, onde 108 é a unidade
(BOYER, 1989 apud OLIVEIRA; PONTE, 1999). Podemos observar que Arquimedes, em
seu trabalho, já mostrava indícios de superação das dificuldades referentes a expoentes
maiores que dois e de multiplicação de potência de mesma base.
Em Alexandria, cerca do ano 250 d.C., Diofanto inicia a álgebra sincopada, utilizando
abreviações para indicar operações e quantidades. Ele emprega diferentes abreviaturas para
representar termos na resolução de equações, dando um grande salto em relação aos egípcios
e aos babilônios. Esse fato é registrado em seu livro de maior destaque: Arithmetica.
De acordo com Oliveira e Ponte (1999), Diofanto utilizou a seguinte notação ∆Y para
representar o quadrado de uma incógnita, sendo estas as duas primeiras letras maiúsculas da
palavra dynamis, e KY para representar o cubo da incógnita. Segundo os autores, baseados
nesses símbolos, Diofanto escreveu até a quinta potência, limitando-se a esse número devido
ao fato de seus problemas não exigirem potências de expoente superiores. Seguem as
representações das potências por Diofanto: ―∆ Y∆ (quadrado-quadrado), ∆KY (quadrado-cubo),
KYK (cubo-cubo)‖ (OLIVEIRA; PONTE, 1999, p. 03).
Podemos observar que os expoentes utilizados por Diofanto eram naturais, mas,
segundo Boyer (1989), ele possuía uma nomenclatura especial para as seis potências
recíprocas trabalhadas, equivalendo às nossas potências de expoente negativo (apud
OLIVEIRA; PONTE, 1999, p. 04).
Observamos no trabalho de Diofanto sobre potência a superação das dificuldades 2 e
3, pois, ao designar nomes especiais para as seis potências trabalhadas por ele, observamos
um grande avanço ao comparar com Arquimedes e Hipócrates. Além disso, percebemos que
ele já trabalha com expoentes maiores que dois.
Após Diofanto, encontramos referências relativas à construção de potências de ordem
superior por recurso quadrado e ao cubo em um matemático hindu conhecido como Bhaskara,
em seu livro Lilavati, em 1150 d.C.. Os hindus utilizavam uma forma diferente da de
Diofanto para construção de potências.
No caso de Diofanto, ∆Y seguido de KY representava ∆KY (tal como para nós n2
seguido de n3 representa n5). Mas para os hindus varga-g’hana (quadrado-cubo)
indicava a multiplicação dos índices (e portanto n2 seguido de n3 significava n6).
Consequentemente, este processo de construção de potências tornava-se inoperativo
para representar potências com expoentes primos (OLIVEIRA; PONTE, 1999, p.
04).
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Desse modo, percebemos a não superação da dificuldade 4, a qual refere-se a
diferentes significados em uma mesma representação. Esse fato nos ratifica que o processo de
construção da matemática não foi linear. E assim, comungamos com as ideias de Oliveira e
Ponte (1999, p. 04) ao afirmarem que ―podem existir diferentes notações para o mesmo
conceito e, além disso, notações muito semelhantes podem representar conceitos bastante
diferentes‖.
O desenvolvimento da representação simbólica das potências das variáveis,
antecedendo a introdução dos coeficientes literais e das suas potências, levou em média mil
anos (OLIVEIRA; PONTE, 1999). Em conformidade com esses autores, os trabalhos
realizados antes de Viète, ―tanto as constantes como as suas potências eram representadas nas
equações pelos respectivos numerais‖ (OLIVEIRA; PONTE, 1999, p. 04).
Desde o início da escrita algébrica, matemáticos dos séculos XV e XVI utilizavam
uma mesma notação para representar potências das variáveis, sendo alguns deles Luca Pacioli
(1445-1517), Niccolò Tartaglia de Brescia (1499-1557), Girolamo Cardano (1501-1576) e
Pedro Nunes (1502-1578). A incógnita era representada pela abreviação da palavra cosa, de
origem italiana, representada por co, a abreviação de censo, ce, que representava o quadrado,
e cu, que representava a abreviação da palavra cubo. Diferente das incógnitas, na potência de
uma constante não havia a necessidade de uma notação (OLIVEIRA; PONTE, 1999, p. 05).
Percebemos já a utilização de uma mesma notação para potência das variáveis, superando a
dificuldade 1.
O autor Pedro Nunes, em seu Libro de álgebra em arithmetica y geometria, utilizou a
álgebra sincopada para explicar as propriedades de potências de variáveis. Ele apresenta
potências sucessivas da cosa, as quais ele denomina por dignidades:
La primera quãtidad destas que llamamos dignidades, que assi van ordenadas en
proporcion, es la Cosa, y por essa causa le fue dada la vnidad por denominacion. La
segunda es el Censo, al qual cupo .2. por denominaciõ. La tercera es el Cubo que
tiene .3. por denominacion. La quarta es Censo de censo, que tiene .4. por
denominacion. La quinta se llama relato primo, cuja denominacionõ es .5. La sexta
es Censo de cubo, o Cubo de censo, y sudenominaciõ es .6. Por este modo proceden
os Arithmeticos, y van criando la sotras dignidades, y tiene cada vna dellas
denominacion, que la ordenle da. La qual nos dize quantas proporciones tiene cada
vna de lasdichas quantidades comparada com a vnidade, de aqullas que la Cosa
guarda con la misma vnidade (NUNES, 1564, p. 31).

Pedro Nunes, assim como Diofanto, usa de abreviações utilizadas em potências com
expoentes de menor grau para escrever potências de maior grau. O que na verdade Nunes faz
é representar potências de x com expoente natural. Segundo Oliveira e Ponte (1999), Nunes
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confirma esse fato por meio da regra que o mesmo apresenta para a divisão de monômios, ou
seja, ele aplica a regra de divisão de potência de mesma base ao dividir, por exemplo, 20
cubos por 5 cosas, subtraindo a denominação de cosa à do cubo.
Além disso, Nunes, em seu livro, mostra a noção de expoente nulo por intermédio de
exemplos, mas não aplica a regra de divisão de potências de mesma base quando a potência
que se encontra no denominador é maior que a do numerador (OLIVEIRA; PONTE, 1999).
Percebe-se em Nunes um progresso relevante em direção ao avanço com os procedimentos de
potenciação; este, porém, não consegue avançar em divisões de potências de mesma base com
a potência do denominador maior que a do numerador, ainda estando sob efeito da dificuldade
2.
Até o século XVII a notação de potências de grau superior foi representada por meio
das de menores graus, sendo utilizada pelos árabes, hindus, italianos, alemães e Diofanto; mas
essa forma de representar competia com um segundo modelo, que utilizava como base índices
que permitiam escrever de imediato uma potência com qualquer base. Segundo Oliveira e
Ponte (1999), essa notação alternativa baseava-se em omitir o símbolo da variável e colocava
o índice, ou seja, o número referente ao grau. Essa representação não apresentava problemas
desde que figurassem uma incógnita na equação.
Nicole Oresme, um bispo da Normandia, foi precursor do modelo com índices, ao
trabalhar em seu livro Algorismusproportionum, em 1360, com uma teoria das proporções na
qual incluía a noção de expoente fracionário racional. Oresme proporcionou contribuições
significativas para o avanço do saber potência; uma das contribuições mais relevantes foi o
fato de ele ter sido um dos primeiros a utilizar expoentes fracionários, porém não utilizou esta
simbologia com expoentes fracionários para seus cálculos, sendo sua escrita de forma
retórica. Vale salientar que, mesmo sem fazer uso dessa simbologia, a teoria para expoentes
fracionários e inteiros continuou em desenvolvimento durante os três séculos seguintes
(OLIVEIRA; PONTE, 1999).
Em 1484, Nicolas Chuquet, em seu livro Le triparty em la Science desnombres,
contribuiu de forma relevante para notação de potência. Chuquet apresentou ―12 0, 121, 122 e
123 para designar 12, 12x, 12x2 e 12x3. Observa-se, ainda, em seu trabalho o domínio da
multiplicação algébrica: multiplica-se 12.0 por 10.2 e obtém-se 120.2, ou seja, 12x0 x 10x2 =
120x‖ (OLIVEIRA; PONTE, 1999, p. 07). Há relatos de que ele ainda utilizou expoentes
negativos. Podemos observar já uma pequena semelhança com a notação atual que temos
sobre potência. Analisando o trabalho de Chuquet percebemos a superação da dificuldade 3 e
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o princípio da superação das dificuldades 1, 2 e 4, iniciando-se, assim, a evolução dos
procedimentos e representações de potências.
Após a notação de Chuquet, surge a notação de Rafael Bombeli (1526-1572), no livro
L’Álgebra, que utilizava um numeral árabe com um pequeno arco por baixo para representar o
expoente, e a de Simon Stevin, em 1585, que propôs uma notação semelhante à de Bombeli,
sendo que o expoente era inscrito dentro de um círculo (OLIVEIRA; PONTE, 1999). No
entanto, logo foram abandonadas essas notações, substituídas por outras similares à de
Chuquet, devido à facilidade de representação.
De acordo com Oliveira e Ponte (1999, p. 07), ―com a introdução nas equações de
coeficientes literais e de duas ou mais incógnitas, a omissão da letra correspondente à variável
começou a mostrar-se inadequada‖. Ao realizar uma breve análise, observamos ainda a não
superação da dificuldade 1; consequentemente, surgem novas notações de potência em busca
da melhor representação.
Em 1591 surge uma nova notação, que possibilitava a inclusão de variáveis diferentes
em uma mesma equação, e sem ambiguidades. Essa contribuição foi dada por Viète, de
acordo com Oliveira e Ponte (1999). Contudo, a notação utilizada atualmente surge em 1637,
com o livro Géometrie, por René Descartes; segundo Smith (1958), ele escreveu ―aa ou a²
para multiplicar a por si mesmo e a³ para multiplicar ainda mais uma vez por a e deste modo
até o infinito‖ (apud OLIVEIRA; PONTE, 1999, p. 08). Mas, Descartes não trabalhava com
expoentes inteiros negativos, utilizava apenas os positivos. Apesar de superar as dificuldades
1 e 2, contribuindo para a evolução do de potenciação, Descartes não abrange sua notação
para expoentes negativos.
Segundo Oliveira e Ponte (1999), antes de Descartes já havia alguns matemáticos a
trabalhar com uma notação similar, a exemplo de Hume (1636) e Hérigone (1634). A notação
de Hume para representar 5a4 era 5aiv não está sendo muito utilizada devido à presença de
números romanos. Já a notação de Hérigone, para representar o mesmo número, é 5a4 para
representar o 5a4. Porém, a notação de Descartes teve uma maior aceitação por melhor
expressar a interpretação do conceito.
Devido à boa aceitação, a notação de Descartes foi ganhando adeptos. Um dos
primeiros foi John Wallis (1616-1703), que, além de utilizar a notação de Descartes, exprime
de modo consistente as potências com expoentes negativos e fracionários, em seu livro
Arithmeticainfinitorum, de 1656. Mas sua representação não chega a ser tão bem elaborada e
clara como a atual. Assim, inicia a superação das dificuldades referente à noção de expoentes
negativos e fracionários.
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Desse modo, comungando com o pensamento de Oliveira e Ponte (1999), temos a
notação moderna de Descartes como a notação mais bem desenvolvida, mesmo limitada em
alguns aspectos. Entretanto, essa notação se alarga em 1676 com Isaac Newton, expandindo
tanto para a base quanto para o expoente a condição de serem números racionais quaisquer.
Para isso, ele escreve uma carta dirigida a Oldenburg, secretário da Royal Societyof London,
explicando o significado dos expoentes negativos e fracionários, as representações e as
generalizações dos expoentes em forma de binômio (OLIVEIRA; PONTE, 1999).
Percebemos, a partir de Newton, a superação das dificuldades elencadas, permitindo-se um
progresso na direção do desenvolvimento do objeto matemático potenciação e suas
representações.
Com o passar dos anos, e principalmente com o surgimento da análise infinitesimal, as
potências deixaram de ser vistas apenas como resultado de uma operação aritmética e
passaram a ser encaradas como funções, vencendo os obstáculos apresentados. E a partir daí,
inicia-se o trabalho com duas funções, o que viria a ser crucial para o desenvolvimento da
matemática, a função potência e a exponencial.
Assim, f(x) = xn, para cada valor de n, representava uma função com certas
propriedades, conhecida por função potência. Por outro lado, g(x) = ax, representava
uma outra função, com propriedades muito diferentes, designada por função
exponencial — função esta que viria a desempenhar um papel fundamental na
Matemática a partir daí (OLIVEIRA; PONTE, 1999).

E baseada nesses avanços, a potenciação se consolida, ao receber as contribuições
finais e ao construir rigorosamente o conjunto dos números reais, já no final do século XIX.
Desse modo, observamos que o objeto matemático potenciação teve um desenvolvimento
complexo e lento, durando mais de mil anos para chegar ao modelo apresentado atualmente.
Ao fazermos uma busca dessa análise histórico-epistemológica nesse período, não
encontramos indícios da utilização da calculadora no desenvolvimento do saber potência.
Ainda que as primeiras calculadoras mecânicas tenham surgido entre 1623 e 1642, temos o
ábaco, que foi considerado como a primeira máquina de calcular, e, como Schiffl (2006)
aponta, historiadores afirmam que o ábaco surgiu por volta do século XVII a.C.. Assim, em
toda a análise realizada, não encontramos registros sobre o uso de calculadoras, mecânicas,
eletrônicas ou ábacos, na construção e desenvolvimento do objeto matemático potenciação.
Dessa forma, observamos que há uma dificuldade no que se refere à utilização da
calculadora para auxílio da construção do objeto matemático potência. Sendo que essa
dificuldade perdura, desde a construção de potenciação, como constatamos acima, até os dias
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atuais, em conformidade com alguns estudos como de Noronha e Sá (2002), Selva e Borba
(2010), Trouche (2005), Silva e Figueiredo (2008), Guinther (2009), entre outros.
Nesse sentido, observamos que as dificuldades que surgiram no desenvolvimento
histórico desse objeto matemático ainda refletem na atualidade. Temos como exemplo o
obstáculo referente à dificuldade apresentada no processo histórico com expoentes negativos,
que perdura até os dias atuais e pode ser ratificado por Paias (2009), quando esta traz esse erro
como um dos mais cometidos em sala de aula pelos alunos.
Vale salientar, que em nosso estudo histórico-epistemológico não há uma definição de
potência explícita. Na verdade, o que temos é a explicitação de procedimentos de cálculo, que
apresentam a multiplicação de fatores iguais como uma potência. Nesse sentido, ressaltamos
que essa explicação de potência como um produto de fatores iguais é válida apenas na
instituição 6° ano e no conjunto dos números naturais, pois, ao estendermos no final do
Ensino Fundamental, no conjunto dos números reais, essa explicação não é mais válida.
Destarte, temos a potenciação como um objeto do saber2 paramatemático, o qual, de acordo
com Almouloud (2007), consiste em ferramentas utilizadas para descrever e estudar outros
objetos matemáticos.
Desse modo, analisamos as instituições PCNs e livro didático adotado nas escolas em
que os participantes da pesquisa de campo estão inseridos, em busca de questionar o modelo
epistemológico apresentado sobre o ensino de potência e/ou o uso da calculadora para o
ensino desse objeto matemático. Para isso, esclarecemos os aspectos considerados nas
análises apresentadas, metodologicamente.

4.2 ANÁLISES INSTITUCIONAIS
Em nossa pesquisa, consideramos de extrema relevância o estudo que se faz em torno
de elementos institucionais denominados por análise institucional. Este estudo é realizado a
partir de inquietações levantadas pelo pesquisador. Tal análise é uma das práticas importantes
nas pesquisas em Didática da Matemática que visam estudar os fenômenos que emergem no
processo de ensino e de aprendizagem.
Realizamos a análise institucional dos Parâmetros Curriculares Nacionais ‒ PCNs com
o objetivo de caracterizar o objeto potência e a utilização da calculadora enquanto um
2

Consideramos o objeto do saber na perspectiva de Chevallard (1992), o qual apresenta o saber sob o ponto de
vista didático, apresentado em três categorias: paramatemáticos, matemáticos e protomatemáticos.
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instrumento no 6° ano do Ensino Fundamental, nos PCNs de matemática terceiro ciclo.
Em seguida, fizemos a análise institucional do livro didático de matemática do 6° ano
do Ensino Fundamental, utilizado pelos professores participantes da pesquisa a fim de analisar
a organização matemática do livro, em relação ao trabalho sobre potência com o uso da
calculadora. Além disso, analisamos as tarefas que o livro apresenta.

4.2.1 Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs
Os PCNs são documentos lançados pelo Ministério da Educação – MEC que têm
como objetivo ampliar e aprofundar junto à sociedade (pais, escola, governos...) um debate
educacional que provoque uma transformação positiva no sistema educativo brasileiro
(BRASIL, 1998). De acordo com Machado (2011, p. 216), os PCNs surgiram ―no momento
em que a educação brasileira encontrava-se em crise, reflexo das décadas de 1980 e 1990 em
que a qualidade do ensino passou a ser questionada dentro do cenário nacional e mundial‖.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais são utilizados como diretrizes curriculares,
funcionam como orientações teórico-metodológicas para os professores que devem ser
seguidas, porém não são obrigatórias. Eles são divididos por temas transversais e por séries
escolares. São subdivididos em ciclos, da seguinte forma: primeiro e segundo ciclo do Ensino
Fundamental I, terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental II e, por fim, Ensino Médio.
Essa análise será restrita aos PCNs do terceiro e quarto ciclo, os quais contemplam o
6º ano do Ensino Fundamental. Denominamos dois tipos de questões para essa análise: a
primeira, relacionada ao conteúdo matemático potenciação e a segunda, com o foco da
utilização da calculadora para o ensino de matemática buscando relação entre ambas. Desse
modo, analisamos os PCNs fundamentados em nosso quadro teórico e em nosso filtro
instrumental. De acordo com as questões norteadoras e a leitura dos PCNs, focamos nossa
análise nas seguintes seções: o ensino de matemática com a utilização de tecnologias, em
especial a calculadora; e o ensino de potência buscando compreender como a instituição PCN
aborda o ensino de potência e o uso da calculadora.

4.2.1.1 O PCN e o objeto matemático potenciação
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais de matemática do Ensino Fundamental II, 3° e
4° ciclo, apresentam uma seção específica para o nosso objeto matemático potenciação,
trazendo sugestões de como ensinar. Analisamos essa seção no intuito de compreender de que
forma os PCNs abordam esses objetos matemáticos e, também, se propõem o ensino da
mesma com a utilização de recursos tecnológicos, em especial a calculadora.
De acordo com os PCNs, o ensino de potenciação com números naturais pode ser
abordado por intermédio de situações que envolvam multiplicação sucessiva de fatores iguais,
que são frequentes em problemas de contagem (BRASIL, 1998). Os PCNs ressaltam também
que o professor pode conduzir o trabalho de modo aos alunos compreenderem potenciação no
Sistema de Numeração Decimal (BRASIL, 1998). A partir dessa sugestão, os PCNs abordam
alguns exemplos envolvendo tal construção.
O primeiro exemplo trabalhado pelos PCNs refere-se a um número de seis dígitos que
é reescrito respeitando o sistema de numeração posicional (874.615 = 800.000 + 70.000 +
4.000 + 600 + 10 + 5), em seguida, apresenta a seguinte forma: (874.615 = 8x100.000 +
7x10.000 + 4x1.000 + 6x100 + 1x10 + 5) e, por fim, reescreve esse número utilizando
potências de base dez (874.615 = 8x105 + 7x104 + 4x103 + 6x102 + 1x10 + 5) (BRASIL,
1998).
O segundo exemplo apresentado nos PCNs sobre potenciação refere-se a sequências
numéricas construídas numa tabela, sobre as quais ele afirma que o aluno poderá compreender
as propriedades de potências, inclusive o expoente um e zero. Essa tabela é apresentada
incompleta e no decorrer da explicação ela vai sendo completada.
A primeira tabela apresentada está organizada seguindo a primeira linha referente ao
número escrito como uma potência, e a segunda linha referente ao resultado dessa potência.
Essa tabela inicia-se a partir da potência 46=4.096, representando a primeira coluna; logo após
45=1.024 como a segunda coluna, e, em seguida, apresenta as potências 44, 43 e 4..., como
terceira, quarta e quinta coluna, respectivamente. Vale salientar que abaixo de cada coluna da
tabela há, acima, a simbologia ÷4.
Após essa abordagem, os PCNs acrescentam que, ao adicionar mais duas colunas, os
alunos poderão chegar ao resultado 41 = 4 e 40 = 1, considerando a regularidade apresentada.
Ao continuar com o exemplo, os PCNs instigam a ampliação das potências com exponentes
naturais para expoentes negativos. E, de forma análoga à anterior, explora a partir de uma
tabela. Abaixo, segue o modelo da tabela utilizada nos PCNs (BRASIL, 1998):
Tabela 01: Exemplo do PCN Matemática
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44

43

42

41

40

256

64

16

4

1

4-1

4-2

4-3

4-4

Fonte: Brasil (1998).

Assim como as tabelas anteriores, permanece, abaixo de cada coluna da tabela, a
simbologia ÷4 acima, que significa que o número da esquerda dividido por quatro resulta no
número da direita.
Por fim, nessa seção, o texto apresenta um último exemplo relacionado à notação
científica e explica que a mesma consiste em uma representação baseada em igualdades, que é
utilizada, geralmente, para representar números muito grandes ou muito pequenos.
De acordo com essa análise, salientamos que, apesar de não ser papel dos PCNs
proporcionar a integração do objeto matemático com recursos tecnológicos, tivemos como
resultado a ausência de uma relação do objeto do saber potenciação com as metodologias e
recursos tecnológicos que os PCNs abordam em seu texto.
Tendo os PCNs o intuito de servir de apoio para discussões e desenvolvimento de
projetos escolares, planejamento de aula, análise e seleção de materiais didáticos e recursos
tecnológicos, com a finalidade de contribuir para formação e atualização do professor, como
aborda em seu texto (BRASIL, 1998), ao não observarmos uma relação de integração entre o
saber matemático e as metodologias e recursos abordados no mesmo, identificamos uma
lacuna que poderia ser trabalhada nesse documento para minimizar os possíveis vazios
didáticos existentes na prática dos professores de matemática.
Desse modo, prosseguiremos a analisar os PCNs na seção tecnologias, a fim de
compreendermos como essa instituição aborda a questão de tecnologias no ensino de
matemática, em especial no que se refere à calculadora, para buscar compreender a ausência
dessa integração no ensino de potência.

4.2.1.2 O que o PCN traz sobre a seção ―recurso às tecnologias da comunicação‖

No que se refere às tecnologias da comunicação no ensino de matemática, os PCNs
abordam o tema enquanto uma metodologia de ensino, apresentando uma discussão sobre sua
utilização.
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Os PCNs apresentam as tecnologias como um agente de transformação da sociedade,
pelas modificações que exercem nos meios de produção no cotidiano da população. Segundo
pesquisas, os PCNs apontam que, a cada dia, as tecnologias vêm influenciando o modo de
vida da população, o que torna um desafio contemplar essas tecnologias nas escolas, de forma
a alterar o quadro tradicional, apoiado na escrita e na oralidade (BRASIL, 1988).
Além disso, esse documento aborda a disseminação de tecnologias como calculadoras,
computadores e outros elementos tecnológicos de forma crescente no cotidiano da população.
Ainda na seção ―o recurso às tecnologias da comunicação‖, os PCNs apresentam uma relação
de contribuições a respeito do processo de ensino e aprendizagem com o uso de tecnologias.
A primeira contribuição está relacionada à utilização das tecnologias, relativizando a
importância do cálculo mecânico e da simples manipulação simbólica, uma vez que, por meio
de instrumentos, esses cálculos podem ser realizados de modo mais rápido e eficiente
(BRASIL, 1998). A segunda contribuição refere-se à utilização das tecnologias como
elemento determinante para o trabalho com novas representações, e linguagens,
desenvolvendo, por conseguinte, novas estratégias para resolução de diversos problemas. A
terceira contribuição está direcionada ao uso desses recursos no intuito de despertar o
interesse dos alunos na realização de projetos e atividades investigativas como fundamental
para o processo de aprendizagem.
Na última contribuição, temos que as tecnologias permitem uma visão da natureza da
atividade matemática completa desenvolvendo atitudes positivas em relação às mesmas.
Embora sejam válidas essas contribuições, percebemos a ausência nessas diretrizes de
fundamentos que norteiem um trabalho em ―vias de fato‖, pois, até o momento, aparecem
apenas indícios do que podemos ter como consequência com um trabalho que utilize as
tecnologias no ensino de matemática de forma integrada, não direcionando como deve ser
feito esse trabalho. Salientamos que não é função dos PCNs explicitar como deve ser feita
cada etapa de uma aula neste âmbito, mas, enquanto um documento que visa nortear a
formação inicial e continuada do professor, poderia apresentar exemplos concretos para uma
melhor compreensão dos professores.

4.2.1.3 O PCN e as calculadoras
Quanto ao uso da calculadora, os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam-na
como um recurso para verificação de resultados, instrumento de autoavaliação, correção de
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erros, ferramenta para investigação, construção, entre outros. De acordo com os PCNs, a
calculadora instiga a descoberta de novas estratégias e investigações de hipóteses, a partir de
resolução de situações-problemas e de uma busca e percepção de regularidades matemáticas.
Desse modo, os alunos ganham tempo na resolução dos cálculos (BRASIL, 1998).
Nesse sentido, os PCNs ressaltam a importância da calculadora e suas potencialidades
para o trabalho de matemática, mas não explicitam como realizar esse trabalho de forma
efetiva.
Os PCNs mostram um exemplo de uma situação exploratória para o aluno utilizando a
calculadora, a qual se refere a um desafio de dividir sucessivas vezes um número por 2
começando por 1, em seguida 0,5; 0,25; 0,125... afirmando que, ao utilizar a calculadora nessa
atividade, os alunos podem se concentrar mais no que acontece com a divisão do que o
cálculo em si, construindo um significado para cada número (BRASIL, 1998). Observamos
que os PCNs já apresentam nessa parte um pequeno exemplo que relaciona a utilização da
calculadora para aprendizagem matemática. E abordam que, a partir do uso da calculadora, é
possível trabalhar valores complexos do cotidiano, dando como modelo o rendimento da
caderneta de poupança, que possui um índice com um número de quatro casas decimais. De
acordo com nosso filtro instrumental, observamos, nesses exemplos, indícios de um uso
efetivo tendo a mesma integrada ao saber matemático envolvido, buscando utilizar a
calculadora para construção do conhecimento matemático.
Os PCNs salientam a importância do trabalho do cálculo com lápis e papel, bem como
com o cálculo mental, mas o mesmo afirma que não se pode privar os alunos de um trabalho
com a utilização da calculadora, pois essa utilização será bastante útil para sua vida. Assim,
percebemos nos Parâmetros Curriculares Nacionais uma preocupação em instigar o ensino e a
aprendizagem de matemática utilizando a calculadora.
Além disso, os PCNs trazem que a utilização da calculadora e computador ―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 do
aluno‖ (BRASIL, 1998, p. 45); e, desse modo, aproximar o aluno a uma aprendizagem
relacionada com recursos tecnológicos utilizados no cotidiano.
Ainda sobre recursos tecnológicos, os PCNs destacam a existência de soluções como
ferramentas de visualização, ressaltando a imagem como elemento que permite compreender
algumas propriedades, relação ou regularidades. Ele expõe a representação do Teorema de
Pitágoras mediante quadrados, como um exemplo de ferramentas de visualização para
compreender e/ou demonstrar esse objeto matemático.
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Nesse contexto, apesar de não ser função dos PCNs, de acordo com a análise tecida,
observamos que, enquanto instituição, parte do modelo dominante: os PCNs não integram a
calculadora enquanto instrumento a serviço da construção do objeto matemático, pois,
conforme traz Bittar (2011), para que a calculadora esteja integrada ao ensino de matemática,
é necessário que a mesma faça parte do arsenal do professor.
Portanto, estenderemos nossas análises a fim de compreender a organização didática
proposta pelo livro didático utilizado pelos professores em relação ao trabalho sobre o saber
potência, bem como a relação desse conceito com a utilização da calculadora.

4.2.2 Análise institucional do livro didático
O livro didático é uma instituição que faz parte do modelo dominante no processo de
ensino e aprendizagem por ser um dos recursos didáticos mais acessíveis para a comunidade
escolar.
Os critérios para escolha do livro didático foram os livros utilizados pelas escolas nas
quais os professores participantes da pesquisa de campo trabalhavam, no intuito de
compreender como o objeto potenciação é proposto nessas instituições, os vários tipos de
exercícios apresentados e de que forma ocorre a relação entre o objeto potenciação e a
calculadora simples, para entendermos as influências do livro didático na prática do professor.
Por coincidência, ambas as escolas utilizavam o mesmo livro didático.
Ao investigarmos o livro analisado, observamos que o mesmo é bem aceito no Estado,
pois várias instituições de Ensino Fundamental do Estado o adotam.
Para análise do livro, fizemos uso dos elementos da TAD, no intento de analisar a
organização didática do mesmo, bem como as atividades presentes. Desenvolvemos uma
análise local utilizando a estrutura organizacional do livro didático apresentado por
Henriques, Nagamine, Nagamine (2012). Inicialmente, realizamos um olhar global de acordo
com a perspectiva dos autores citados, observando a estrutura organizacional inteira do livro
didático, considerando os seus capítulos, as questões e as seções; mas não explicitaremos
sobre a mesma, devido ao nosso interesse de pesquisa ser um objeto matemático específico.
Em seguida, nos detivemos em uma análise da estrutura organizacional regional do
livro, na qual identificamos o capítulo e as seções que abordam nosso objeto matemático,
devido à importância para nossa análise local. E, por fim, abordamos nossa análise
organizacional local do objeto potência buscando compreender de que forma essa instituição
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trabalha potência e a relação desse saber com a utilização da calculadora simples. Essa análise
favorece um olhar mais profundo sobre o objeto potência e a integração desse objeto com a
calculadora. De forma análoga às demais análises, usamos o filtro instrumental como base
para realização da análise no que se refere à utilização da calculadora.
O livro utilizado para análise foi o do 6° ano do Ensino Fundamental da coleção
Vontade de saber matemática, cuja referência encontra-se no quadro 1, abaixo:
Quadro 1: livro de matemática analisado
SOUZA, J.; PATARO, P. R. M. Vontade de Saber matemática. v. 1. 2 ed. São Paulo:
FTD, 2012.
Fonte: a autora (2015).

O livro analisado é composto por 14 capítulos. O capítulo 4 denominado ―Potências e
raízes‖ é o de nosso interesse; focamos a análise apenas em potenciação, visto que, como já
mencionado, ela é o objeto matemático de interesse da pesquisa. O capítulo é organizado em
algumas seções, como abordado na tabela abaixo, em nossa estrutura organizacional regional.

Tabela 02: estrutura organizacional regional do livro didático
Vontade de saber matemática
Seção

Título da Seção

Def.

Ex.

Exe.

Pág.

4.1

Introdução

-

1

-

2

4.2

Potenciação

5

13

9

3

4.3

Potência de base 10

-

3

9

3

4.4

Radiciação

2

3

7

2

4.5

Expressões numéricas

2

3

6

2

Refletindo sobre o capítulo

-

-

8

1

Explorando o tema

-

-

4

2

Revisão

-

-

10

2

Testes

-

-

6

1

Total

9

23

59

18

Fonte: a autora (2015).
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Podemos observar nesse capítulo que há 9 definições não abordadas com essa
denominação pelos autores; 23 exemplos e 59 exercícios distribuídos em 18 páginas. Nosso
interesse de estudo nessa organização é a potenciação, sobre o qual realizaremos a análise
local.
A partir da organização regional, podemos fazer um recorte para nossa análise local,
ampliando a lente de pesquisa. O nosso objeto de estudo aparece nas seções 4.2 e 4.3, nas
quais constam 5 definições, 16 exemplos e 18 exercícios distribuídos em 6 páginas, além da
introdução.
Analisamos o capítulo e os exercícios do livro relacionados à potenciação, utilizando
elementos da TAD, no intuito de compreender a organização didática do livro e, assim,
perceber se há atividades que envolvam potenciação integrada ao uso da calculadora para
construção do conhecimento matemático. De acordo com Chevallard (1999, apud,
ALMOULOUD, 2007, p. 111), a TAD ―estuda o homem perante o saber matemático, e mais
especificamente, perante situações matemáticas‖. Utilizamos nessa análise a organização
praxeológica apresentada por Chevallard (1999).
Desse modo, faremos uso das noções de tarefa, técnica, tecnologia e teoria,
representadas, respectivamente, por [T, , θ, Θ]. Segundo Chevallard (1999), temos uma
tarefa [T] que denota uma ação a ser realizada. Em seguida, reconheceremos a maneira de
como realizar ou fazer essa tarefa, ou seja, por intermédio das técnicas [], justificando por
meio de propriedades, as quais chamamos de tecnologia [θ], que justificam e/ou explicam as
técnicas utilizadas. E, por fim, temos a teoria [Θ], que justifica as tecnologias utilizadas.
Chevallard (1999) associa praxeologias ou organização praxeológica a um saber
relacionado a dois blocos: bloco prático-técnico e tecnológico-teórico. O bloco prático-técnico
[T, ] está associado à práxis; é o saber fazer, o bloco tecnológico-teórico[θ, Θ] é o logos, está
relacionado à razão, ou seja, é o saber.
Nesse sentido, utilizaremos a TAD para analisar a organização didática do livro
didático. E comungando com Paias (2009), explicitaremos os tipos de tarefas [T], técnicas []
e discursos tecnológico-teóricos [θ, Θ] abordados no livro didático, a fim de uma maior
compreensão da análise.

Tipos de Tarefas:
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T1= Tarefa do tipo calcular. Nela pede-se que se calcule o valor de uma potência. Ex.: 3³.
T2= Tarefa do tipo transformar, representar. É aquela que solicita a representação ou
transformação de potências. Ex.: Escreva em forma de potência os produtos de fatores iguais
7x7x7.
T3= Tarefa do tipo descobrir, completar, encontrar. É a que geralmente envolve a observação
de regularidades, para completar quadros, tabelas em geral.
T4= Tarefa do tipo resolver. Está relacionada a resolver alguma situação-problema.
Tipos de Técnicas:
1: técnica relacionada à resolução de potenciação por meio do procedimento produto de
fatores iguais, ou seja, o aluno utiliza a multiplicação sucessivas vezes, determinada pelo
expoente. Ex.: 3²= 3x3.
2: técnica na qual o aluno utiliza propriedades matemáticas com expoentes 0 e 1.
3: técnica de resolução por tentativa ou erro. Exige-se que o aluno apresente um modo
próprio de resolução, geralmente são questões de observação e regularidades.
4: técnica na qual o aluno multiplica base por expoente erroneamente. Utiliza-se a definição
de potência de forma equivocada.
5: técnica na qual o aluno utiliza a visualização. Emprega-se a visualização de uma figura ou
objeto como um meio de extrair uma representação.
6: técnica na qual a regularidade e o padrão numérico são um meio para chegar ao resultado.

Tipos de Discursos tecnológico-teóricos:
[θ, Θ]1: Procedimento (―definição‖) de potenciação.
[θ, Θ]2: Busca de padrões numéricos e regularidades matemáticas.
[θ, Θ]3: Propriedades matemáticas do tipo a0=1 com a≠1e a¹=a.
Analisando detalhadamente as seções 4.2 e 4.3 do capítulo 4 do livro didático,
sentimos a necessidade de regressar à introdução. Observamos que os autores iniciam o
referido capítulo com um texto sobre bactérias, apresentando o que são bactérias, sua forma
de reprodução e uma aplicação das mesmas na fabricação de queijos. O texto apresenta
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ilustrações relevantes, a exemplo da reprodução de bactérias, o que já começa a dar uma breve
noção de potenciação, conforme ilustrado abaixo, na figura 02:

Figura 02: introdução sobre potências e raízes: reprodução das bactérias.
Fonte: Souza e Pataro (2012, p. 87).

Temos na introdução a utilização da representação de uma regularidade na reprodução
das bactérias, que classificamos por 6, e o discurso teórico-tecnológico [θ, Θ]2. Em seguida,
inicia-se a seção 4.3, a qual prossegue com a ideia intuitiva de potência, a partir de um
problema relacionado à venda antecipada de ingressos para uma peça de teatro, conforme
apresentado na figura 03, abaixo:

Figura 03: iniciando o trabalho com potência.
Fonte: Souza e Pataro (2012, p. 87).

53

No exemplo acima, a técnica que prevalece é a 6, e o discurso teórico-tecnológico [θ,
Θ]2, mas já iniciando a inserção de 1, a partir da análise do problema feito pelos autores. Ao
observar esses dois exemplos trabalhados na introdução e no início do capítulo, que abordam
a noção intuitiva de potenciação, percebemos que ambos são relevantes para construção do
saber potência. Porém, constatamos dois fatores que podem ocasionar dificuldades à
compreensão dos alunos sobre o assunto. O primeiro está relacionado aos problemas
utilizados, os quais não são temas de realidade dos alunos, pois, por mais que seja interessante
a inserção de novos conhecimentos, como o caso das bactérias, para o trabalho de um novo
conteúdo para uma turma de 6° ano é importante aproximar a temas da realidade dos
estudantes, tornando, assim, mais fácil a compreensão. Estendendo isso para o problema da
peça de teatro, temos que muitos alunos no país não têm acesso a teatros e até mesmo
desconhecem o que vem a ser uma peça de teatro; dessa forma, é importante apresentar
problemas que contemplem a maior quantidade de pessoas, de acordo com a faixa etária dos
alunos.
O segundo fator apresentado refere-se à seguinte questão: nos dois problemas iniciais
do livro para apresentação da ideia intuitiva de potência, a base trabalhada é 2. Ao se utilizar
dois como base inicial para inserção de potência, pode-se gerar um problema relacionado ao
contrato didático3 entre o professor e o aluno. Tendo em vista que, ao iniciar o conceito de
potenciação, utilizando-se a base 2 com expoente 2, pode-se proporcionar uma confusão no
conceito, devido a esse exemplo permitir as seguintes interpretações: 2² = 4, 2+2=4 e, ainda, a
ideia de que potência é multiplicar base por expoente, induzindo, dessa forma, os alunos a
utilizarem a técnica 4, e assim termos um teorema em ato4, o que implicará em reforçar aos
alunos a técnica 4, por considerarem que é válido 2²=4, então 3²=6.
Ao dar prosseguimento à análise, percebemos que após esses dois problemas os
autores apresentam os elementos da potenciação: base (como o fator que se repete), expoente
(indica a quantidade de vezes que o fator se repete) e potência (é o produto dos fatores iguais).
Em seguida, diferenciam potenciação de multiplicação, sendo a primeira uma adição de
parcelas iguais e a segunda sendo uma multiplicação de fatores iguais (SOUZA; PATARO,
2012).

3

Utilizamos a noção de contrato didático trabalhada por Brousseau (1980), que o define como ―o conjunto de
comportamentos específicos do professor esperado pelos alunos, e o conjunto de comportamentos dos alunos
esperado pelo professor‖ (apud, ALMOULOUD, 2007, p. 89).
4
De acordo com Bessot (1994), teorema em ato são invariantes do tipo propostas, são necessários para o real
funcionamento da atividade. Tidas como verdadeiras no funcionamento de determinada atividade.
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Logo após a formalização do objeto matemático potência, os autores iniciam o
trabalho com potências de expoentes 1 e 0, explorando-as a partir de dois quadros contendo
duas sequências, conforme ilustrado na figura 04.

Figura 04: sequências envolvendo potência com expoente 1 e com expoente 0.
Fonte: Souza e Pataro (2012, p. 87).

Para compreensão das potências com expoentes 0 e 1, os autores utilizam a ideia da
divisão como um meio para obter os números das colunas incompletas. Nesse exemplo há
uma tarefa do tipo T3, na qual a técnica utilizada é 2, para, depois de resolvida, a tarefa chegar
a 6; de forma análoga, o bloco utilizado é [θ, Θ]2 para posteriormente obter-se o bloco [θ, Θ]3.
Seguido à apresentação desses quadros expostos na figura 04, os autores mostram a solução
para encontrar os números da 4ª e 5ª coluna, realizada por um determinado personagem, a
partir da divisão, dando continuidade à sequência, conforme apresentado na figura 05.

Figura 05: resolução do problema por Augusto.
Fonte: Souza e Pataro (2012, p. 87).

Após essa exploração, os autores definem que ―em uma potência cuja base é um
número qualquer e o expoente é igual a 1 o resultado é o próprio número‖ (SOUZA;
PATARO, 2012, p. 87). E de forma análoga, eles apresentam que ―uma potência cuja base é
diferente de zero e o expoente é igual a zero, o resultado é igual a 1‖ (SOUZA; PATARO,
2012, p. 87), formalizando assim a técnica 6 e o bloco teórico-prático [θ, Θ]3.
Observamos nesse tópico o trabalho com expoente 1 e 0 a partir da investigação e
observação da regularidade entre os números apresentados, o que proporciona uma melhor

55

compreensão dos significados. Porém, no que tange ao uso de tecnologias, em especial a
calculadora, para construção de potenciação, não há menção de integração ou uso das
mesmas.
Depois do trabalho com potências de expoente 1 e 0, o livro apresenta o tópico leitura
de potências, o qual aborda o conteúdo trazendo as leituras de algumas potências expressas
em uma tabela. Demonstra a associação das leituras com a imagem do cubo e do quadrado,
utilizando a técnica 5. Salientamos que é de grande importância essa relação com a
visualização das figuras para representar potências de expoentes 2 e de expoente 3, visto que
facilita a aprendizagem do aluno, pois permite a associação da imagem com o significado.
A próxima seção apresentada é denominada Atividades. Nesta, os autores apresentam
9 atividades envolvendo potenciação, sendo que apenas uma delas trabalha com a calculadora.
As três primeiras atividades são classificadas como diretas. A primeira atividade solicita que
os respondentes escrevam cada produto de fatores iguais dado na forma de potência e em
seguida calculem. Essa atividade envolve dois tipos de tarefas, a T1 e T2; o primeiro para
representar os fatores iguais enquanto potência, e após a representação calcular o resultado;
nesse sentido, a técnica utilizada é a 1.
A segunda atividade explora o inverso: pede-se para que os alunos escrevam as
potências apresentadas em produto de fatores iguais e, em seguida, solicita que os mesmos
efetuem o cálculo de forma análoga à primeira; o tipo de tarefa são dois T1 e T2 e a técnica é a
1.
A terceira atividade trabalha leitura de potências e solicita que escrevam as potências
indicadas em cada item e depois efetuem o cálculo das mesmas. De forma análoga às
anteriores, essa atividade envolve dois tipos de tarefas, T1 e T2, e a técnica é a 1. Vale
salientar que as três atividades citadas estão no bloco tecnológico-teórico [θ, Θ]1.
Percebemos nas atividades citadas acima a ausência de situações que envolvam os
conteúdos trabalhados, de modo a aproximar os mesmos para o aluno, e, principalmente, para
nortear a prática do professor com situações didáticas a fim de facilitar o processo de ensino e
aprendizagem da matemática.
A quarta questão apresentada trabalha a representação de potências por intermédio de
uma sequência de quadrados ilustrados; em seguida, solicita o cálculo das potências
apresentadas e, por fim, pede para que os alunos determinem as duas próximas potências,
respeitando a sequência ilustrada, conforme mostra a figura 06.
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Figura 06: questão 4 envolvendo potência.
Fonte: Souza e Pataro (2012, p. 88).

Essa questão já apresenta uma estrutura diferenciada das apresentadas anteriormente,
visto que traz as ilustrações para serem representadas em forma de potência, dando maior
significado à aprendizagem para os alunos. O tipo dessa tarefa é T 3 e T2, e a técnica utilizada
para 5 e 6, e o bloco tecnológico-teórico é [θ, Θ]2.
A quinta e a sexta questão retomam o modelo anterior de questões mais diretas de
manipulação de algoritmos. A quinta questão questiona aos alunos como se lê cada potência
apresentada nos 6 itens abaixo, sendo uma tarefa do T2, técnica5. A sexta atividade exige o
cálculo de potências com expoentes 0 e 1, sendo uma T 1 com a técnica de resolução 2 e bloco
tecnológico-teórico [θ, Θ]3.
A sétima questão traz uma sequência numérica relacionada com a soma de números
ímpares e a representação dessa soma em forma de potência, apresentando os seguintes
números 1=1²; 1+3=4=2²; 1+3+5=9=3²; 1+3+5+7=16=4², em seguida, solicita-se ao aluno que
escreva as próximas três linhas dessa sequência seguindo a mesma regularidade.
Classificamos essa atividade como uma tarefa do tipo T 3 descobrir, completar e encontrar,
com a técnica para resolução 6, a qual exige regularidade e padrão numérico para chegar ao
resultado, e o bloco tecnológico-teórico [θ, Θ]2, o qual busca padrões numéricos e
regularidades matemáticas.
A oitava questão está relacionada à como calcular a quantidade de cubinhos de
determinadas pilhas por meio de uma potência. A questão mostra um exemplo de
representação de uma pilha de cubinhos na forma de potência e solicita que os alunos
representem e calculem mais três exemplos contendo pilhas de cubinhos. Observe a Figura
07.
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Figura 07: questão 8 sobre potência.
Fonte: Souza e Pataro (2012, p. 88).

Observamos nesse tipo de questão as imagens dos cubinhos como um recurso que
media a aprendizagem e compreensão do objeto matemático potência; nesse sentido, temos
uma tarefa do tipo T2 e T1, a técnica utilizada 5 e 1, e o bloco tecnológico-teórico [θ, Θ]1.
Por fim, os autores apresentam a questão 9, a qual é a única que traz o uso da
calculadora. Essa questão inicia-se mostrando como calcular uma potência com a utilização
da calculadora, por meio de ilustrações da máquina; em seguida, solicita que os alunos
resolvam as 6 potências acompanhando o mesmo raciocínio, conforme verificamos na figura
08.

Figura 08: questão 09 sobre potência com a calculadora.
Fonte: Souza e Pataro (2012, p. 88).
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Analisamos essa questão de acordo com os critérios do filtro instrumental construído
para análise sobre utilização da calculadora. Quanto ao uso da calculadora, de forma efetiva
ou potencial, percebemos que nessa atividade é utilizada sem estar integrada ao objeto
potenciação, sendo inserida no livro apenas como algo extra, desconectada com o trabalho em
sala, sendo o seu uso de forma potencial. Pois, para que seu uso fosse efetivo, a calculadora
deveria estar integrada ao ensino de potência de modo a permitir uma melhor compreensão
pelo aluno do objeto matemático potenciação, explorando o saber potência por meio da
calculadora. E, consequentemente, por essa atividade apresentar a calculadora de forma
potencial, temos a calculadora interpretada de modo a não proporcionar o processo da gênese
instrumental, sendo utilizada somente como um ―suporte‖, o qual não explora as
potencialidades da calculadora para construção do conhecimento matemático. Analisando a
atividade 9, de acordo com os elementos da organização praxeológica, temos os seguintes
dados, ilustrados na tabela 03:
Tabela 03 – Organização Didática da atividade 9 para cálculo de potência com a calculadora
Tarefa [T]

Técnicas []

Bloco tecnológicoteórico [θ, Θ]

T1: Tarefa do tipo
calcular.

1 – técnica relacionada à resolução de [θ, Θ]1: Procedimento
potenciação por meio do procedimento (―definição‖)
de
produto de fatores iguais.
potenciação.
Fonte: a autora (2015).

Notamos nessa atividade a utilização da calculadora de modo a apresentar uma forma
de calcular potência, desconectada, sem uma abordagem do conceito envolvido. Pois, apesar
da técnica, e o bloco tecnológico-teórico dessa atividade envolver os procedimentos de
cálculo de potenciação, não há um trabalho de forma integrada, que permita a compreensão
desses procedimentos por meio da utilização da calculadora.
Uma sugestão seriam construções de situações didáticas que proporcionassem a
integração da calculadora a serviço do ensino e aprendizagem de potenciação.
Ao dar continuidade à análise do livro didático, temos como próxima seção ―Potências
de base 10‖. Nela, os autores apresentam a ideia inicial de potência de base 10, a partir de
uma sequência de fotografias tiradas em determinadas distâncias, as quais são 1000cm,
100cm, 10cm e 1cm. Em seguida, mostram as possibilidades em escrever os números
apresentados em potências de base 10 e relacionam o número de expoente com a quantidade
de zeros apresentados no número, acrescentando que, para calcular potências de base 10,
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basta acrescentar o algarismo 1 e a quantidade de zeros representado pelo expoente (SOUZA;
PATARO, 2012).
Após esse trabalho, os autores apresentam exemplos de aplicação para potências de
base 10, como quantidade de habitantes, quantidade de animais e meios de transporte e
mostram como representar e decompor esses números por intermédio de potências de base 10.
A seção seguinte, ―Atividades‖, refere-se a questões relacionadas a potências de base
10. Nesse tópico, os autores apresentam 9 atividades, sendo as 6 primeiras do tipo calcule,
escreva, decomponha utilizando potência de base 10; podemos classificar essas 6 atividades
como T2, que utilizam a técnica 5e 1 e o bloco tecnológico-teórico [θ, Θ]1. Em seguida,
temos as três últimas questões, as quais apresentam uma abordagem diferenciada devido às
mesmas se tratarem de situações-problemas que envolvem conteúdos atuais, permitindo aos
alunos analisar e aplicar os conhecimentos adquiridos. A primeira situação-problema referiase à produção agrícola do Brasil; já a segunda abordava dados territoriais e educacionais da
China; e a última envolvia a exportação de carnes no país e a arborização dos países,
conforme apresentado na figura 09.

Figura 09: questão 18 sobre potência de base 10 contextualizada.
Fonte: Souza e Pataro (2012, p. 91).

Desse modo, temos as três últimas questões citadas como tarefas do tipo T 4 e T2, cujas
técnicas para resolução são 3 e5, com bloco tecnológico-teórico [θ, Θ]1. Nesse sentido,
observamos que o tipo de tarefa que mais prevalece no livro didático analisado é a do tipo
calcular T1, depois aquelas do tipo representar e transformar T2, sendo algumas delas
relacionadas a completar e descobrir T3, porém abordando poucas situações-problemas.
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Ressaltamos que, apesar de destacada nos PCNs a relevância do uso da calculadora
para o aluno no ensino de matemática, devido à mesma permitir a descoberta de novas
estratégias, verificação de resultados, instrumento de autoavaliação, correção de erros,
ferramenta para investigação, construção, entre outros (BRASIL, 1998), apenas uma das 18
atividades analisadas abordou o ensino de potência com um recurso tecnológico calculadora.
E assim, a partir da análise das questões e comparação com o filtro instrumental, reiteramos
que nessa questão a calculadora foi apresentada não integrada ao ensino de potência, mas sim
inserida como um recurso a mais, sem um trabalho relacionado com a construção do
conhecimento matemático, como afirma Bittar (2011).
Destarte, observamos na análise do livro didático Vontade de Saber que a potenciação
é apresentada abordando situações-problemas, as propriedades de potenciação, bem como
suas características e procedimentos de cálculo; mas, quanto aos exercícios, prevalecem os do
tipo calcular T1, sem apresentação de situações que proporcionem uma melhor compreensão
aos alunos do saber em questão. Das 18 atividades presentes no livro, 13 são do tipo diretas,
sem representar algum tipo de desafio para o aluno. Além disso, temos o livro didático
analisado enquanto instituição carente de um trabalho que proporcione a integração da
calculadora com o ensino e a aprendizagem de potenciação, devido ao livro apresentar a
calculadora em uma atividade, esporadicamente, sem estar integrada ao saber potenciação.
Assim, sendo o livro didático uma instituição pertencente ao Modelo Epistemológico
Dominante ‒ MED, observamos que o mesmo não apresenta a calculadora integrada ao
ensino de potência.
De acordo com as análises realizadas no MED, identificamos lacunas relacionadas ao
processo de integração da calculadora enquanto um instrumento no ensino de potência, tanto
nos PCNs quanto no livro didático. Em vista disso, sentimos a necessidade da construção de
um Modelo Epistemológico de Referência ‒ MER que venha enquanto instituição ancorar as
práticas dos professores que ensinam potência integrando o ensino desse objeto matemático
ao uso efetivo da calculadora enquanto um instrumento.
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5 MODELO EPISTEMOLÓGICO DE REFERÊNCIA – MER
Ao analisarmos instituições pertencentes ao Modelo Epistemológico Dominante ‒
MED, constatamos as carências relacionadas ao ensino de potência integrado ao uso da
calculadora enquanto instrumento. Dessa forma, como Lucas (2010) e Fonseca (2004) trazem,
temos um fenômeno didático de caráter institucional, pois diagnosticamos a incompletude das
propostas dominantes para o ensino de potência relacionada à utilização da calculadora.
Para construção do MER, discutimos o que as pesquisas trazem sobre o ensino de
potência e suas dificuldades enquanto instituição de referência. Em seguida, ampliamos para a
utilização da calculadora no ensino de potência apresentando o que o Encontro Nacional de
Educação Matemática ‒ ENEM, do ano de 2010 e de 2013, levantou acerca do tema,
enquanto instituição de referência para os professores da Educação Básica.

5.1 O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE POTÊNCIA E SUAS DIFICULDADES
O ensino do saber potenciação geralmente é iniciado no 6° ano do Ensino
Fundamental, prosseguindo durante todo esse período, sendo abordado novamente com maior
enfoque no 9° ano e no Ensino Médio, com introdução à função exponencial. Porém, apesar
de ser um assunto sem grandes complicações (OLIVEIRA; PONTE, 1999), os alunos têm
apresentado dificuldades frequentes relacionadas à compreensão e exploração do tema.
De acordo com o autor Caraça (1951), a potência an é um produto de fatores iguais:
n
an=a.a.a....a, sendo a1=a e a0=1, onde a ϵ IN e n ϵ IN.
Ao número a, fator que se repete, denominamos de base, ao número n denominamos
expoente e o resultado, potência (CARAÇA, 1951). Caraça (1951) esclarece que a base a
desenvolve um papel passivo e o expoente n um papel ativo. Essa explicação apresentada pelo
autor do livro Conceitos Fundamentais da Matemática, não se difere das apresentadas nos
livros didáticos do 6° ano do Ensino Fundamental, os quais trazem a potência como
multiplicação de fatores iguais (SOUZA; PATARO, 2012).
Apesar de considerarmos a potência como um objeto do saber paramatemático, devido
à ausência de uma definição válida em diferentes instituições, utilizaremos o procedimento de
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potenciação explicitado por Caraça (1951) para o desenvolvimento de nossa pesquisa, por
termos como contexto desta o 6º ano do Ensino Fundamental.
Analisando algumas pesquisas (FELTES, 2007; PAIAS, 2009; SILVA 2013) sobre o
ensino e a aprendizagem de potenciação, podemos observar que as mesmas têm apresentado
dificuldades relevantes sobre o assunto para os alunos.
Feltes (2007) realizou um estudo com o objetivo de analisar erros cometidos por
alunos do Ensino Básico, ao resolver testes de potenciação, radiciação e equações
exponenciais, com estudantes da 7ª e 8ª séries do EF e 1° ano do EM. Consideramos em nosso
trabalho apenas as análises referentes à potenciação. Feltes (2007) utilizou 47 categorias de
erros para o EF, sendo 29 relacionadas à potenciação, dentre elas: multiplicar a base pelo
expoente; multiplicar ou dividir as bases das potências e elevar à soma dos expoentes; errar
operações com inteiros, entre outros. De acordo com as conclusões da autora, a maior parte
das dificuldades está relacionada a operações numéricas e às propriedades da potenciação.
Observamos nesse estudo, que apesar do contexto da pesquisa dizer respeito a alunos
da 7ª e 8ª série do Ensino Fundamental, atual 8º e 9º ano, e também 1º ano do Ensino Médio,
há erros de potenciação de procedimentos abordados na 5ª série, atual 6º ano. Isso nos remete
a refletir a respeito da maneira como vem ocorrendo esse ensino, o qual não vem garantindo
as competências básicas dos conteúdos destinados às séries específicas.
Esse fato é preocupante devido à potenciação ser um conteúdo relevante exigido em
séries e disciplinas posteriores, bem como ao relacionar ordem de grandezas e notações
científicas tanto no espaço acadêmico quanto no ambiente cotidiano. E a não garantia da
compreensão de potenciação e suas propriedades compromete o desenvolvimento matemático
do aluno.
Ampliando nossos estudos sobre o tema, analisamos a pesquisa de Paias (2009). Essa
pesquisa teve como objetivo saber quais erros os alunos cometem sobre potenciação e quais
os fatores para tal ocorrência. O contexto da pesquisa abrangeu estudantes da 8ª série/9º ano
do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio. De acordo com a autora, o resultado da
pesquisa indicou que ―grande parte dos alunos não tem o domínio da concepção sobre a
operação potenciação; decorrendo disso, muitos a entendem como multiplicação‖ (PAIAS,
2009, p. 201). A estudiosa ainda ressalta que parte dos alunos comete o erro de confundir base
e expoente, resultando em erro da potência, além de equívocos relacionados a expoentes
fracionários, expoentes negativos, expoente zero e também referentes às propriedades.
Destarte, percebemos, com esses estudos, problemas relacionados aos procedimentos
básicos de potenciação. E ao realizar um levantamento da literatura sobre o tema, observamos

63

que temos poucas pesquisas sobre o assunto, em especial para o ensino e aprendizagem de
potência no 6° ano. Dentre o levantamento que realizamos, destacamos também o trabalho de
mestrado de Silva (2013), desenvolvido no estado de Alagoas.
Em seu trabalho relacionado aos conhecimentos docentes acerca de potenciação, Silva
(2013) trouxe como motivação para o desenvolvimento da pesquisa a sua experiência
enquanto professora de matemática do 6º ano, na qual ela ressalta que os alunos percebiam a
potenciação como uma adição de parcelas iguais ou como uma simples multiplicação (base
por expoente). Ela acrescenta que essas dificuldades também são comuns para alguns alunos
do Ensino Médio. Em suas conclusões, Silva (2013) destaca que os conhecimentos dos
professores do 6º ano do Ensino Fundamental sobre potenciação são puramente técnicos,
baseados em repetição e reprodução do livro didático.
Estamos diante de dois problemas: um relacionado à compreensão do objeto do saber
potenciação e o outro voltado à metodologia adotada pelo professor de matemática. Isso nos
leva a refletir sobre uma forma de tentar sanar essas lacunas no ensino e aprendizagem de
potência. E, assim, buscamos, com este trabalho, o desenvolvimento de uma proposta para a
construção do objeto paramatemático potência, utilizando a calculadora de forma integrada
por professores do 6º ano. Desse modo, vamos ampliar nossas análises para a utilização da
calculadora no ensino de matemática.

5.2 A CALCULADORA NO ENSINO DE MATEMÁTICA

De acordo com Medeiros (2004), a primeira máquina de calcular foi a mão do homem,
pois, segundo a autora, o homem aprendeu a contar por meio dos dedos da mão e dos pés.
Em seguida, temos o ábaco como uma segunda máquina de calcular, que, conforme
apresentamos na análise histórico-epistemológica, surgiu, como apresenta Schiffl (2006), por
volta do século XVII a.C.. Mas foi entre a década de 60 e 70 no século passado que um fato
marcante destaca a evolução da calculadora: especificamente em 1967 Jack Kilby construiu a
primeira calculadora eletrônica portátil, utilizando os circuitos integrados criados por ele e
Bob Noyce, fundador da Intel (MELO, 2007).
Com o avanço tecnológico houve o aperfeiçoamento dessas máquinas de calcular
eletrônicas, com habilidades mais específicas para atender a necessidade humana, como a
calculadora científica, financeira e gráfica. Atualmente, temos a calculadora simples em
diversos ambientes comerciais, escolares, e transportados em objetos como bolsas, celulares,
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relógios e outros, sendo parte das Tecnologias da Comunicação e Informação – TIC
disponíveis para o ensino e a aprendizagem.
As TIC estão atreladas às tecnologias disponíveis para a população, sendo elas no
meio informal, de trabalho ou escolar. Temos como recursos: computadores, TV, pen drive,
data show, DVD, mp3, smartphones, celulares, tablets, calculadoras gráficas, calculadoras
científicas, calculadora simples (conhecida como de bolso).
Porém, apesar da diversidade de recursos tecnológicos atuais, estes ainda não estão de
forma efetiva empregados no ensino de matemática (OLIVEIRA, 1999), a exemplo da
calculadora simples, que está acessível à maior parte da população brasileira, porém não é
efetivamente empregada em sala de aula (BIANCHINI; MACHADO, 2010), mesmo sendo o
seu uso ressaltado pelos PCNs.
De acordo com a análise dos PCNs feita no capítulo anterior, percebemos que não há
um trabalho que proporcione o embasamento para o professor alicerçar suas práticas
utilizando a calculadora para o ensino de matemática, em especial para o ensino de potência.
Entretanto, enquanto instituição que norteia a prática do professor, os Parâmetros Curriculares
Nacionais incentivam o uso da calculadora apresentando a importância de trabalhar com esse
instrumento devido à mesma propiciar a realização de atividades exploratórias e
investigações, oportunidade de autoavaliação, instigando o raciocínio do aluno, dentre outros
(BRASIL, 1998).
Selva e Borba (2010) apresentam o uso da calculadora e computadores como
instrumento que proporciona uma nova dinâmica na sala de aula, na qual o professor e o aluno
assumem papéis diferentes, desde a exploração de conceitos utilizando a calculadora, até o
momento de sistematização da aprendizagem. Nessa direção, temos a vantagem de que o
trabalho com tecnologias da informação e comunicação proporciona um contrato didático
diferenciado entre o professor e o aluno, no qual o aluno possui uma maior autonomia e
responsabilidade, realizando trabalhos colaborativos (LUCAS, 2010).
Oliveira (1999) acrescenta que a utilização da calculadora oportuniza a aquisição de
novos conhecimentos, além de incentivar a exploração de conhecimentos trabalhados e evitar
gasto de tempo com cálculos repetitivos. Porém, mesmo com o incentivo ao uso de
tecnologias, em especial a calculadora, no ensino de matemática, isso não vem ocorrendo de
forma efetiva em sala de aula.
De acordo com Selva e Borba (2010), efetivas mudanças em sala de aula só ocorrerão
se os professores estiverem dispostos a novas modificações, cientes do ―correr riscos‖,
empenhando-se no estudo para desenvolvimento e aplicação de propostas inovadoras. Nesse
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sentido, as autoras ressaltam que a responsabilidade da utilização da calculadora em sala de
aula está voltada, principalmente, ao professor, pois, por mais que as propostas curriculares
recomendem o uso da calculadora, a decisão final de planejar e realizar atividades que
envolvam a calculadora para o ensino de matemática é do professor (SELVA; BORBA,
2010).
Entretanto, segundo essas autoras, a decisão de utilizar ou não a calculadora pode ser
consequência do processo de formação dos professores de matemática (SELVA; BORBA,
2010). Visto que, quando um professor em seu processo de formação não vivenciou
experiências envolvendo a calculadora integrada aos processos de ensino e aprendizagem de
matemática, instaura-se o vazio didático, que, consequentemente, influenciará em sua prática.
Silva e Figueiredo (2008) observam em seus estudos que os professores que se
posicionaram de forma negativa ao uso da calculadora, alegaram não utilizá-la devido à
mesma trazer como consequência o que eles chamam de ―preguiça mental‖ para os alunos, e
também por não terem trabalhado com a calculadora em seu processo de formação.
Em outros estudos sobre o tema, Noronha e Sá (2002) apresentam que 89% dos
professores que se posicionaram contra a utilização da calculadora em sala alegam que o
aluno ―ficará dependente da máquina‖ e que a mesma inibirá o raciocínio do estudante.
Além disso, Selva e Borba (2010) constataram que 87,5% dos professores
entrevistados em seu trabalho, entre profissionais da rede pública e da rede particular,
apresentam como a maior desvantagem do uso da calculadora a condução à preguiça mental
do aluno, dependência e acomodação.
Outrossim, a partir dos resultados das presentes pesquisas, podemos inferir a
confirmação do desconhecimento da calculadora enquanto instrumento por parte dos
professores, corroborando com o que traz Selva e Borba (2010) a respeito da ausência de um
trabalho no período de formação dos professores, considerando a mesma como um artefato.
Trouche (2005) destacou em seu trabalho na França, que ainda havia relutância em
utilizar novas tecnologias, inclusive a calculadora, em sala de aula, mesmo após sua inserção
nos currículos escolares. O estudioso ressalta que os professores que se posicionavam de
forma contrária ao uso dessa tecnologia, alegavam justificativas do tipo o valor da máquina
que era excessivo, porém ele afirma que, mesmo quando o governo disponibilizava a
calculadora, os professores relutavam (TROUCHE, 2005).
Observamos que, mesmo após a reformulação no currículo de matemática,
consequências do Movimento da Matemática Moderna, a utilização da calculadora enquanto
um instrumento é tratada com complexidade pelos professores.
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Conforme apresentado nas pesquisas, percebemos indícios de que essa não efetividade
da utilização da calculadora no ensino de matemática de forma integrada pode estar
relacionada à formação e prática do professor.
Nessa perspectiva, para realização de modificações, é necessário que as instituições e
os professores, enquanto sujeitos participantes, reconheçam a calculadora como uma
ferramenta a serviço da construção do conhecimento matemático. O não reconhecimento da
importância do trabalho de matemática com o uso da calculadora por boa parte dos
professores pode ser consequência do seu processo de formação, no qual não houve uma
relação institucional e pessoal que o envolvesse enquanto sujeito, a instituição e ao objeto.
Por conta dessa ausência, muitos professores não conseguem utilizar a calculadora de
forma efetiva, instrumentalizando-a a partir de situações didáticas que proporcionem uma
interação do professor, do aluno e do saber, com o uso da ferramenta em questão. O que,
consequentemente, pode comprometer o ensino de matemática, optando-se por não utilizar os
mecanismos e estratégias que a calculadora pode fornecer para as aulas de matemática.
Desse modo, mesmos os PCNs incentivando a utilização da calculadora, devido à
importância da mesma na realização de atividades de investigações conceituais e atividades
exploratórias, na autoavaliação e também na verificação de resultados e correções de erros
(BRASIL, 1998), os professores optam por não utilizá-la em sala de aula, por possuírem um
sentimento de despreparo ao uso da tecnologia como um instrumento didático.
Conforme afirma Oliveira (1999), a proibição da calculadora é um caminho para os
professores de matemática que não querem assumir que estão no que Farias (2010) denomina
de vazio didático. E assim, por mais que haja incentivo por parte de documentos norteadores
para a utilização da calculadora, o professor não se sente familiarizado, e escolhe não utilizála em suas aulas.
Ao não utilizar a calculadora nas aulas de matemática na construção do conhecimento,
o professor acaba privando o aluno de uma formação sociocultural, pois, conforme afirma
Guinther (2009), os avanços tecnológicos vêm crescendo e ocupando mais espaços na
sociedade; logo, é necessário formar indivíduos aptos a utilizar dos meios tecnológicos para
resolver questões complexas, conjecturar, codificar, comunicar-se, ou seja, desenvolver a
autonomia para novos desafios.
Nesse contexto, conhecendo as potencialidades que o uso da calculadora proporciona,
percebe-se a importância da inclusão da mesma enquanto uma tecnologia da informação e
comunicação voltada à construção do procedimentoo de potência. E ao perceber a falta de
uma relação pessoal e institucional dos professores de matemática com o instrumento
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calculadora, se faz necessário a construção de uma proposta que embase estes profissionais
para utilização efetiva da calculadora integrada ao ensino de potência.
Ampliaremos nossas pesquisas para os Anais do X e XI Encontro Nacional de
Educação Matemática ‒ ENEM, com o intuito de compreender/repertoriar como os trabalhos
atuais do X e XI ENEM lidam com a utilização da calculadora nas aulas de matemática, em
especial no tocante a potenciação.

5.3 A INFLUÊNCIA DO X E DO XI ENEM ENQUANTO INSTITUIÇÃO DE
REFERÊNCIA E O USO DA CALCULADORA
O Encontro Nacional de Educação Matemática ‒ ENEM é o maior evento nacional
que integra professores da educação básica, pesquisadores, alunos de graduação e pósgraduação e professores do Ensino Superior, proporcionando um intercâmbio de experiências
entre esses participantes (X ENEM, 2010).
Nesse sentido, nossa análise teve como objetivo realizar um levantamento dos
trabalhos realizados no Brasil nos últimos cinco anos com o uso da calculadora no ensino de
matemática, em especial com o objeto matemático potência.
O I ENEM foi realizado em 1987, em São Paulo, e foi um dos elementos motivadores
à criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM. Em 1988, ocorreu o II
ENEM, em Maringá – PR, quando se destacou a formalização da criação da SBEM. Após
essas duas edições, aconteceu em 1990 o III ENEM, na cidade de Natal – RN; em 1993 o IV
ENEM, em Blumenau – SC; em 1995, o V ENEM, em Aracaju – SE; em 1998 realizou-se o
VI ENEM, em São Leopoldo – RS; em 2001 o VII ENEM, no Rio de Janeiro – RJ; em 2004
houve o VIII ENEM, em Recife – PE; em 2007 ocorreu o IX ENEM, em Belo Horizonte –
MG; em 2007 realizou-se o X ENEM, em Salvador – BA; e o mais recente, o XI ENEM, em
2013, na cidade de Curitiba – PR.
Escolhemos o ENEM para análise enquanto instituição devido ao mesmo ser o maior
evento voltado para professores que ensinam matemática no país, tendo como público-alvo
professores da Educação Básica, professores do Ensino Superior, alunos do curso de
licenciatura em matemática e Pedagogia, estudantes de pós-graduação e pesquisadores.
Optamos analisar as duas últimas edições do ENEM, pois objetivamos ponderar como
os trabalhos atuais na área de Educação Matemática abordam a utilização da calculadora em
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sala de aula, e se os mesmos, enquanto instituições, dão suporte aos possíveis vazios didáticos
em que o professor pode estar inserido.
Desse modo, analisaremos o X ENEM, que aconteceu em 2010, e o XI ENEM,
ocorrido em 2013. Para tal análise, faremos uso do filtro instrumental e de elementos do
quadro teórico adotado.

5.3.1 X ENEM
Realizado na cidade de Salvador – BA, o X ENEM teve como tema Educação
Matemática, Cultura e Diversidade, e buscou discutir a influência da cultura no ensino de
matemática, o respeito à diversidade, que a cada dia invade a sala de aula e a escola, os
desafios de se ensinar matemática para alunos cegos, surdos, ou com dificuldades de
aprendizagem, a integração de tecnologias e proliferação dos cursos à distância, a formação
de professores, a necessidade de fazer chegar a pesquisa acadêmica às escolas, e a formação
de grupos colaborativos entre universidade e escolas.
De acordo com os dados estatísticos do evento, o X ENEM teve em média 3.662
inscritos, sendo 40,8 % estudantes de graduação, 21,6% professores da Educação Básica,
16,9% estudantes de pós-graduação, 16,6% professores do Ensino Superior, 3,3% estudantes
Lato Sensu e 0,8 % outra situação.
Observamos, com esses dados, que a participação dos professores da Educação Básica
no evento é relevante, sendo o segundo maior público, com, em média, 782 professores da
Educação Básica do Brasil, o que justifica a escolha do evento, visto que, enquanto
instituição, o mesmo tem influência relevante à prática do professor.
O X ENEM apresentou 2 conferências, 23 palestras e 19 mesas redondas de
convidados. Foram aceitos 1240 trabalhos, dos 1725 submetidos, que respeitaram as seguintes
modalidades: minicurso, pôsteres, relato de experiência e comunicação científica, submetidos
e distribuídos por 22 temas.
Analisando os Anais, realizamos a primeira seleção referente aos temas dos trabalhos.
Dos 22 temas, o de maior interesse de nossa pesquisa no evento foi o T15, denominado de
Recursos e Processos Tecnológicos em Educação Matemática, visto que nosso foco de
investigação reside nos trabalhos com a utilização da calculadora; no entanto, isso não nos
limitou a abranger a pesquisa para outros assuntos, com o intuito de procurarmos em outros
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conteúdos a utilização da calculadora integrada ao ensino de matemática, em especial a
potenciação.
Dos 1240 trabalhos submetidos ao X ENEM, 46 foram relacionados à comunicação
científica e ao relato de experiência, fazendo parte do tema ―Recursos e Processos
Tecnológicos em Educação Matemática‖. Além desses, mais 12 trabalhos estavam em
diferentes temas, contendo, porém, trabalhos relacionados à utilização de recursos
tecnológicos. No que se refere aos minicursos, de um total de 166, apenas 26 relacionavam a
utilização de recursos tecnológicos.
Ao realizar a segunda seleção referente aos trabalhos que envolvem a utilização da
calculadora, constatamos que dos 84 trabalhos (comunicação científica, relato de experiência
e minicurso) relacionados a recursos tecnológicos, apenas 3 utilizavam a calculadora como
recurso, sendo distribuído em 1 (um) comunicação científica, 1 relato de experiência e 1
minicurso. Desse modo, embasados em nosso filtro instrumental, realizamos a análise desses
3 trabalhos.
O primeiro trabalho analisado foi a comunicação científica denominada ―Adição e
Subtração de Frações com Calculadora Virtual‖, de Sá et al (2010). O objetivo do referido
trabalho foi ―avaliar a viabilidade de ensino de adição e subtração de frações por meio de
atividades mediadas com uma calculadora virtual para frações‖ (SÁ et al, 2010, p. 01) em
uma turma de 4ª série do Ensino Fundamental, composta de alunos de 10 a 14 anos. Para
alcançar o objetivo, os autores respeitaram as seguintes etapas da metodologia: diagnóstico
inicial, elaboração das atividades, aplicação das atividades, fixação, diagnóstico final e análise
dos resultados.
Inicialmente, analisamos o trabalho ―Adição e Subtração de Frações com Calculadora
Virtual‖ no aspecto utilização da calculadora de forma potencial ou efetiva. Para tal análise,
consideramos os aspectos metodológicos; a primeira etapa começou com o diagnóstico
inicial, a partir da aplicação de um pré-teste contendo 10 questões com adição e subtração de
frações sem o uso da calculadora. O resultado foi que a maioria dos alunos não conseguiu
resolver as questões relacionadas ao assunto, deixando em branco ou realizando de forma
equivocada.
A segunda etapa abordada por Sá et al (2010) foi a elaboração de atividades. Tais
tarefas foram denominadas de atividades de redescobertas, contendo um jogo, mediados pela
calculadora; no entanto, a calculadora não aparece na etapa elaboração das atividades, o que
dá indícios da sua não utilização efetiva. Vale salientar que os autores não explicitaram o
processo de elaboração das referidas atividades.
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A próxima fase, aplicação das atividades, consistiu na explicitação da aplicação das
atividades com o uso da calculadora. Os alunos receberam a atividade que continha o roteiro
explicando o título, o objetivo, o material e o procedimento, além da conclusão e da fórmula.
No que se refere ao recurso calculadora, percebemos que só havia uma calculadora
virtual, projetada por um data show. A metodologia para a resolução era individual, na qual o
professor chamava cada aluno para resolver a questão em um computador portátil (notebook);
dessa maneira, todos na sala puderam observar o processo de resolução do colega. As 3
atividades elaboradas estavam baseadas em questões de adição e subtração de frações com
denominadores iguais e diferentes, no formato de exercício tradicional.
O objetivo das atividades era que os estudantes descobrissem uma regra para calcular
a adição de frações com o mesmo denominador e com denominadores diferentes, conforme
ilustrado abaixo na figura 10.

Figura 10: Atividade 3 Sobre Frações.
Fonte: Sá et al (2010, p. 07).

De acordo com o que foi explicitado no artigo, observamos, nessa etapa, que não
aparece um momento em que o professor permita a familiarização dos alunos com a
calculadora, deixando que os mesmos a manipulem, descubram as funções das teclas antes de
serem chamados para resolver as questões na calculadora virtual.
Além disso, percebemos que a calculadora aparece apenas para realização de cálculos
mecânicos, sem a construção de um significado.

71

Na fase de fixação, houve a aplicação de dois jogos envolvendo a soma e subtração de
frações trabalhadas, porém percebemos que a calculadora já não aparece mais no
desenvolvimento do jogo. Na fase de diagnóstico final e análise dos resultados, Sá et al
(2010) ressalta, a partir da aplicação de um pós-teste com as mesmas questões do pré-teste,
uma melhora significativa no ensino e aprendizagem de funções, devido ao aumento da
porcentagem de acertos das questões aplicadas. E assim, os autores concluem que a
calculadora em sala de aula só tem a contribuir para o ensino e aprendizagem de matemática.
Com base nos resultados e nos critérios de nosso filtro instrumental, podemos inferir
que a calculadora nessa experiência é interpretada como um artefato, pois a mesma é utilizada
sem significado e sem um planejamento que permita a construção do conhecimento
matemático. Pois, por mais que o professor tenha deixado para que os alunos descobrissem a
estratégia para resolução da atividade, a calculadora foi utilizada enquanto um suporte não
acrescido de esquemas de uso de forma integrada à prática do docente.
O segundo trabalho do X ENEM analisado foi o relato de experiência O uso da
calculadora em atividades investigativas que contemplam a operação de divisão, de Zubiolo
e Trevisan (2010). Esse relato apresenta uma experiência de ensino que utiliza a calculadora
como alternativa para o ensino de divisão. Para isso, os autores descreveram três atividades de
investigação e resolução de problemas, envolvendo uso da calculadora e divisão, registrando
percepções dos professores e alunos da 5ª série regular. Explanaram também, de forma breve,
referencial teórico, no qual trazem contribuições da utilização da calculadora, a importância
de saber o sentido da aprendizagem em matemática, assim como a aprendizagem da divisão.
Em seguida, ocorre a descrição das atividades envolvendo a operação divisão com auxílio da
calculadora.
A primeira atividade se trata de um problema que envolve divisão de números não
exatos, no qual questiona o raciocínio utilizado pelo aluno após apresentado o problema,
fazendo diversas indagações, conforme explicitado a seguir na figura 11.

Figura 11: Atividade 01.
Fonte: Zubiolo e Trevisan (2010, p. 04).
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Essa atividade buscou despertar no aluno a percepção do uso da calculadora como
sendo insuficiente à resolução do problema. E, dessa forma, fazendo com que os estudantes
expusessem seu raciocínio para resolução da atividade. Ao nos determos no exercício em
conformidade com os critérios do filtro, verificamos que o mesmo utiliza a calculadora como
uma ferramenta de auxílio para construção do conhecimento sobre divisão não exata.
De acordo com o relato, durante o processo de resolução, a professora questionou os
alunos quanto à possibilidade de a calculadora errar ou não, devido ao fato deles estarem
inquietos com o resultado obtido da divisão não exata; contudo, não foi observado no relato a
explanação de uma discussão sobre a divisão não exata, questionando o porquê dos números
depois da vírgula? O que significa esses números? Como obter a resposta correta? Por que a
calculadora apresentou esse resultado?
Essa atividade ressaltou um trabalho com o raciocínio dos alunos, utilizando a
calculadora como meio para instigar esse exercício. Todavia, não ficou explícita no texto uma
discussão para construção do conhecimento sobre divisão não exata. Mas já começam a
aparecer indícios do uso da calculadora para descontruir e reconstruir o conhecimento,
proporcionado, assim, uma aprendizagem por meio da utilização da calculadora.
A segunda atividade apresentada também fazia referência à divisão com resto. De
acordo com os autores, logo após a leitura da atividade com a professora, os alunos realizaram
os cálculos com a calculadora; mas, ao observar os decimais, foram estimulados a efetuá-los.
Nessa atividade foram solicitados diversos cálculos, como podemos constatar na figura 12.

Figura 12: Atividade 02.
Fonte: Zubiolo e Trevisan (2010, p. 05).
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Conforme relatado pelos autores, mesmo já trabalhando com a atividade 1, alguns
alunos ainda resolviam mecanicamente, sem observar o que ocorria na resolução das
questões. Zubiolo e Trevisan (2010) relataram que alguns alunos perceberam a regularidade
dos restos, sendo uma sequência de 0 a 7, depois do 8 a sequência se repetia, e outros que
utilizavam a calculadora apenas para obter a parte inteira da divisão.
Percebemos que essa é uma atividade investigativa que envolve a construção do
conhecimento matemático e a explicitação do processo de resolução passo a passo. A última
atividade apresentada no relato se refere a um problema mais aberto, no qual os alunos
escolhiam a quantidade dos dados que iriam utilizar; neste caso, os bombons e a quantidade
de caixas, conforme explicitada na figura 13. Porém, observando a referida figura, temos
novamente uma atividade relacionada, possivelmente, a restos de uma divisão não exata,
sendo que se trata da manipulação da calculadora pelos alunos para encontrar a parte inteira
da divisão.

Figura 13: Atividade 03.
Fonte: Zubiolo e Trevisan (2010, p. 05).

De forma análoga à comunicação científica apresentada anteriormente, o presente
artigo mostra uma proposta relevante de utilização da calculadora nas aulas de matemática.
Porém, observamos nesse relato de experiência a calculadora como um meio pedagógico
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utilizado pelo professor e explorado pelo aluno, empregando a mesma para construção do
conhecimento matemático e desenvolvimento do raciocínio do estudante. Nesse sentido,
mesmo o relato não explicitando o planejamento das atividades e nem uma discussão a
respeito dos resultados obtidos como respostas das atividades, temos indícios de uma
utilização efetiva da calculadora tendo-a enquanto um instrumento, devido a atividade
explorar a construção de esquemas de uso do artefato calculadora pelo sujeito, transformandoa em um instrumento.
O último artigo sobre a utilização da calculadora no X ENEM, trata de um minicurso
intitulado Máquinas de calcular e calculadoras em sala de aula, do autor Rodrigues et al
(2010). De acordo com os autores, os objetivos desse minicurso foram: apresentar diferentes
formas de máquina de calcular e como utilizá-las; discutir por meio da história sobre as
máquinas de calcular; debater sobre o uso da calculadora em sala de aula; apresentar e discutir
diferentes atividades que envolvam o uso da calculadora em aulas de matemática (2010).
Após as apresentações dos momentos históricos sobre as máquinas de calcular e
discussão das possibilidades das mesmas em sala de aula, os autores apresentaram atividades
que envolviam máquinas de calcular, inclusive a calculadora, no ensino de matemática. Das 8
atividades expostas no trabalho, uma utiliza o ábaco, outra a régua de calcular, a terceira e
quarta fazem uso de matérias manipuláveis e as quatro restantes utilizam a calculadora
padrão. Explicitarei sobre 8 atividades, porém analisarei de acordo com o filtro instrumental
as quatro atividades com a calculadora devido a ser esta o principal foco da análise.
A primeira atividade apresentada pelo grupo estava relacionada à construção do ábaco
para realizar o jogo ―nunca dez‖, jogo esse relacionado a agrupamento de valores, no qual se
lançam dois dados representando-se o número obtido no ábaco, com objetivo de substituir de
10 unidades para 1 dezena e 10 dezenas para 1 centena, ganhando o jogador que alcançar 1
centena primeiro.
A segunda atividade utilizava a régua de calcular e tinha como objetivo que os
participantes percebessem as relações de sinais nas operações de adição e subtração dos
números inteiros. A terceira atividade tinha o nome de ―multiplicando com Barney Rubble‖;
sua função era mostrar uma forma dinâmica da tabuada de multiplicação. A quarta atividade
era o cálculo de múltiplos com Barras de Napier, no intuito de os participantes perceberem os
múltiplos como resultados da multiplicação (RODRIGUES et al, 2010).
A quinta atividade, ―desafios com a calculadora‖, foi a primeira envolvendo a
calculadora. Nela, os participantes realizam atividades para explorar as potencialidades da
calculadora, a exemplo de simular ―se uma tecla da calculadora estivesse quebrada‖.
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A sexta atividade estava relacionada à potência com o uso da calculadora. Essa
consistia na construção de uma tabela de dupla entrada com expoente e potência e apresentava
como resultado esperado explorar nos participantes a percepção da calculadora para agilizar
cálculos enfadonhos e não essenciais, trabalhando a mesma como uma ferramenta de cálculo
(RODRIGUES et al, 2010). Nessa atividade, ratificamos uma utilização potencial da
calculadora, não sendo explorada para construção do conhecimento de potência, mas, sim,
como ferramenta para agilizar e dispensar determinados cálculos manuais, como os próprios
autores trazem.
A sétima atividade, intitulada de ―jogo stop de operação‖, teve como objetivo mostrar
aos participantes o momento mais propício para o uso da calculadora ou cálculo mental
(RODRIGUES et al, 2010). Nele, os participantes calculavam os resultados das porcentagens
representadas em uma tabela, a qual indicava as porcentagens para o cálculo de 50%, 25%,
10%, 5%, 1% e 20%, sendo o número para o cálculo da porcentagem ditado pelo ministrante e
a calculadora como opcional para a realização do jogo. Essa atividade exigia a percepção do
aluno na construção de esquemas de uso para calculadora nos momentos em que o mesmo
julgasse necessário.
A última atividade apresentada estava relacionada aos decimais. O objetivo da tarefa
era o de que os participantes utilizassem a calculadora para obter regularidades, explicando o
que observavam ao realizar as operações (RODRIGUES et al, 2010). Observamos essa
atividade utilizando a calculadora para construção do conhecimento matemático, dando
indícios de uso efetivo da calculadora e permitindo a transformação da calculadora de artefato
para instrumento.
De acordo com os 3 artigos analisados do X ENEM, tivemos diferentes situações
sobre o uso da calculadora. No primeiro artigo analisado, foram apresentadas atividades que
envolviam adição de frações de forma tradicional, com o uso da calculadora de forma
potencial, em virtude da explanação do artigo não apresentar indícios de uma familiarização
do aluno com a calculadora antes, já que tinha apenas uma máquina virtual à realização da
atividade. Abordando-se, assim, a calculadora enquanto artefato, sem a explicitação da
construção e esquemas de uso para transformá-la em instrumento, conforme aborda Rabardel
(1995).
No segundo artigo tivemos atividades que versaram entre uso potencial e também as
que deram indícios de uma utilização efetiva da calculadora e do processo de transformação
da mesma para instrumento. Contudo, não houve no relato da atividade uma discussão dos
resultados e da apresentação das estratégias construídas pelos alunos.
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O terceiro artigo analisado foi um minicurso. A proposta foi trabalhar as máquinas de
calcular, apresentando a história das mesmas, abordando diferentes máquinas de calcular,
discutindo atividades práticas para a aula de matemática.
Nesse sentido, temos nos trabalhos analisados a calculadora inserida ao ensino de
matemática, em algumas atividades de forma potencial, em outras dando indícios de
utilização efetiva, o que já representa um pequeno avanço quanto ao uso da calculadora para o
ensino de matemática. Mas, ressaltamos a necessidade de propostas que visem à integração da
calculadora de forma efetiva na construção do conhecimento matemático.
De forma análoga ao X ENEM, analisamos os Anais do XI ENEM, em busca de
compreender como os trabalhos apresentados nesse evento utilizam a calculadora para o
ensino de matemática, em especial para o ensino de potência.

5.3.2 XI ENEM
Com o tema Retrospectiva e Perspectiva, o XI ENEM, realizado em Curitiba, teve
como objetivo olhar para o passado almejando novos caminhos para o futuro. O XI ENEM
teve 4047 inscritos, e, dos 2022 trabalhos submetidos, foram aprovados 1709, sendo 182
minicursos, 522 relatos de experiência, 785 comunicações científicas e 220 pôsteres. Além
disso, houve 34 mesas redondas, 29 palestras e 39 exposições.
A organização dos trabalhos submetidos nessa edição do ENEM foi preparada por
eixos e subeixos: 4 eixos e 29 subeixos derivados de cada eixo. Apesar de conter um subeixo
específico para tecnologia e educação à distância no contexto da Educação Matemática, no
eixo práticas escolares realizamos uma pesquisa em todos os eixos a fim de selecionar os
trabalhos que envolviam a utilização da calculadora em sala de aula. Dos 1709 trabalhos
aprovados, apenas 6 estavam relacionados à calculadora na sala de aula de matemática.
Dos 6 trabalhos apresentados, 3 utilizavam a calculadora científica, 1 a calculadora
gráfica, 1 a calculadora simples/padrão e o outro estava relacionado a uma discussão sobre o
uso da calculadora em avaliações de larga escala. Analisamos os seis trabalhos baseados nos
critérios do filtro instrumental. Apresentaremos as análises em dois blocos: o primeiro,
relacionado aos trabalhos que utilizam a calculadora para Educação Básica, e no segundo
bloco explanaremos sobre a utilização da calculadora no Ensino Superior, discutindo sobre a
mesma para o ensino de matemática. Ao final de cada bloco, explicitaremos os pontos fortes e
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frágeis dos trabalhos analisados, bem como as contribuições dos mesmos para a nossa
pesquisa.

5.3.2.1 Bloco I

Esse bloco é composto por quatro trabalhos que versam sobre experiências com o uso
da calculadora para o ensino de matemática na Educação Básica. O primeiro artigo que
analisamos do bloco I foi a comunicação científica Contribuições da calculadora para o
ensino das operações em uma turma do Projeto Mais Educação. O qual trata do recorte de
um trabalho de final de curso, que aplicou algumas atividades envolvendo máquinas de
calcular e calculadoras em três contextos diferentes, a saber: uma turma regular, uma turma
do Programa Mais Educação e outra dos participantes de um minicurso do VI Encontro
Paraibano de Educação Matemática (RODRIGUES; MOURA, 2013). O contexto apresentado
nessa comunicação científica foi o do Programa Mais Educação, com alunos do 6º e 7º ano do
Ensino Fundamental.
O trabalho traz uma breve abordagem histórica que retrata o avanço das máquinas de
calcular, partindo das mãos até a calculadora eletrônica. Em seguida, as autoras apresentam
algumas pesquisas sobre as máquinas de calcular e as calculadoras nas aulas de matemática.
A pesquisa foi dividida em dois momentos de aplicação; o primeiro com as atividades:
régua de calcular, multiplicando com Barney e multiplicando com barras de Napier, e o
segundo com as atividades Conhecendo a Calculadora e Tecla Quebrada. O artigo discutiu
apenas sobre o segundo momento.
De acordo com Rodrigues e Moura (2013), a escolha da atividade Conhecendo a
calculadora foi devido ao interesse de conhecer o funcionamento da mesma e explorar
propriedades de operações com os números inteiros. Essa atividade consistia em manipulação
– conforme Rabardel (1995), essa atividade é denominada de esquema de uso, ou seja, os
alunos apertavam uma sequência de dígitos e observavam o que ocorria. Os itens dessas
atividades foram: 2 + 3 x 5 =; 2 + x 3; 2 x = x =; e 1/0.
Após a manipulação da calculadora, os alunos foram motivados a investigar o que
ocorria na mesma durante a exploração. Mas, conforme relato das autoras, os alunos só
perceberam os erros com a intervenção dos professores, pois os mesmos confiavam fielmente
nos resultados gerados pela calculadora.
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Com base nessa percepção, ocorreu um trabalho em busca de despertar no aluno o
senso crítico quanto ao uso da calculadora. As autoras ainda relatam que os alunos não
conheciam determinadas simbologias matemáticas, pois, quando apareceu o símbolo não
existe (Ǝ), ao dividir 1/0, os alunos não reconheceram.
A segunda atividade, denominada Calculadora quebrada, foi escolhida com o
interesse de explorar novamente as propriedades de operações com inteiros, porém de forma
mais objetiva, observando as contribuições que a calculadora acrescentaria na atividade
(RODRIGUES; MOURA, 2013). Essa atividade exigia que o aluno não utilizasse na operação
solicitada a tecla em destaque. As questões exploradas nessa atividade foram: 23 x 8 =; 65 –
17; e 1432/13. Para resolução da mesma, as autoras afirmaram que tiveram que dar dicas para
que os alunos conseguissem resolvê-la. Rodrigues e Moura (2010) explicitaram que os alunos
não conseguiram relacionar à multiplicação a ideia de somas de parcelas repetidas; quanto à
operação de divisão, os alunos não atingiram as expectativas das autoras, que consistiam em
resolver a divisão por subtrações reiteradas; utilizaram a técnica de tentativa e erro.
O segundo trabalho a ser analisado do XI ENEM foi a comunicação científica
Calculadora no ensino de potenciação: uma experiência no 4º ano do Ensino Fundamental.
O presente trabalho teve o objetivo de investigar a potencialidade do ensino da potenciação e
suas propriedades operatórias por meio de atividades de redescoberta, com auxílio da
calculadora, no 4º ano do Ensino Fundamental. Para isso, os autores realizaram a experiência
nas seguintes etapas: atividade de diagnóstico (pré-teste), elaboração e aplicação de
atividades, diagnóstico final, sistematização das informações e análise dos dados coletados
(LOPES; SÁ; ALVES, 2013).
Nesse trabalho foi utilizada uma calculadora científica. A proposta era a de que os
alunos, por meio das atividades, descobrissem regras válidas para potenciação. E, para isso,
eles manipulavam a calculadora em busca da resolução das questões sem ter contato com o
conceito trabalhado; após a resolução eram convidados a resolver as questões descobrindo
uma nova maneira sem o uso da calculadora.
A proposta foi realizada com 27 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental de uma
escola pública de Belém – PA. Os autores realizaram um diagnóstico no qual traçaram o perfil
dos alunos, tendo faixa etária de 8-10 anos, aplicando um pré-teste que apresentou em sua
análise que os alunos não detinham conhecimento sobre o assunto potenciação.
Em seguida, os autores elaboraram 9 atividades a fim de introduzir e trabalhar
potenciação e suas propriedades utilizando a calculadora científica. Para isso, a sala foi
dividida em grupos de até 6 alunos, e os professores mostraram como operar a calculadora. A
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primeira delas tinha o objetivo de introduzir potenciação e solicitava que os alunos
utilizassem a calculadora para efetuar as operações abaixo apresentadas, e logo após
registrassem os resultados. Essa questão apresentava 15 potências a serem resolvidas com
bases e expoentes naturais e distintos. Após a resolução, a atividade indicava aos alunos que
descobrissem a estratégia utilizada pela calculadora para encontrar o resultado; observemos a
figura 14.

Figura 14: Atividade 1 trabalhando potenciação.
Fonte: SÁ, LOPES e ALVES (2012, p. 4).

Analisando essa atividade, observamos que a calculadora utilizada já continha a opção
de resolução da atividade de potenciação, porém não está explícito se os autores mostraram
aos alunos como utilizar essa opção.
A atividade 2 trazia como objetivo descobrir uma relação entre potenciação de base 1.
Para isso, elaboraram 10 itens envolvendo potência de base 1 com diferentes expoentes
naturais. As atividades 3, 4 e 5 trazem o mesmo modelo da atividade 2, mas, respectivamente,
buscam relação entre potência de base 0, potência de expoente 1 e potência de base 10. De
forma análoga à atividade 2, estas apresentam 10 itens com questões diretas do tipo 0³, 3¹ e
10². Já as atividades 6, 7 e 8, trabalham com as propriedades de potência, respectivamente,
produto de potência de mesma base, potência de potência e divisão de potência de mesma
base. E de forma análoga às demais atividades, há 10 itens a serem resolvidos com questões
diretas e imediatas sobre o assunto. A última estava relacionada ao expoente zero, e seu
objetivo era descobrir uma relação entre as potenciações de expoente zero; para tanto, os
estudantes, com o auxílio da calculadora, tinham que resolver dez potências com expoente
zero e concluir o porquê do resultado ser 1; segundo os autores, os alunos não perceberam e
então houve a formalização trazendo a propriedade de divisão de potência de mesma base.
O terceiro trabalho analisado do XI ENEM foi Explorando os recursos da calculadora
em sala de aula no Ensino Fundamental. O qual tinha como finalidade familiarizar os alunos
com os recursos da calculadora e suas funções; para isso, o trabalho foi dividido em três
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etapas: a primeira delas com as reuniões de estudo, a segunda com pesquisa de atividades e a
última com a aplicação das atividades em uma turma de 8ª série do Ensino Fundamental
(PESENTE; OLGIN; GROENWALD, 2013).
Os autores criaram uma sequência didática composta por 21 atividades que traziam
diferentes conceitos matemáticos e a utilização da calculadora científica, incluindo o conceito
das quatro operações, potenciação e radiciação, números decimais, porcentagem, ângulos,
transformação de unidades e relações trigonométricas, com o objetivo de utilizar a calculadora
como ferramenta de auxílio no trabalho do conceito matemático almejado.
Os estudiosos Pesente, Olgin e Groenwald (2013), mostram em seu artigo dois
exemplos contendo 2 das atividades que compõem a sequência didática elaborada; a primeira
relacionada a ângulos e a segunda a transformações de unidades. Analisaremos a atividade 1,
apresentada na figura 15.

Figura 15: Trabalhando ângulos com a Calculadora.
Fonte: Pesente, Olgin e Groenwald (2013, p. 06).

Podemos observar que a atividade 5 utiliza a calculadora como recurso para auxiliar
na resolução do problema, mas não proporciona a construção do conhecimento matemático de
forma efetiva. A segunda atividade está relacionada a transformações de unidades. De forma
análoga à atividade anterior, a mesma apresenta a calculadora como um suporte para auxiliar
os cálculos de transformações.
Em seguida os autores apresentam o relato da aplicação de uma atividade que trabalha
a potenciação e radiciação, usando a calculadora HP35s e o tema criptografia. Nela, os alunos
utilizaram a calculadora para resolver operações de potenciação e radiciação a fim de
encontrar o valor de cada letra; em seguida eram convidados a decodificar uma mensagem
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numérica com os resultados. O relato da atividade apresenta que a calculadora trouxe
benefícios para que os alunos compreendessem melhor as propriedades de potências e
operações com radiciação.
O quarto trabalho analisado dos Anais do XI ENEM sobre o uso da calculadora foi A
calculadora científica no Ensino Médio: uma proposta de ensino no âmbito do PIBID. O
trabalho teve como objetivo relatar a experiência de bolsistas do PIBID em uma oficina para
exploração da calculadora científica no Ensino Médio, com uma turma de 1º ano; esta oficina
foi elaborada no intuito de oportunizar aos alunos um momento de aprendizagem,
relembrando conteúdos e associações lógicas de forma diferenciada (DICK et al, 2013).
Esse trabalho foi dividido em três etapas: a primeira começou com um levantamento
de dados no qual se envolvia o perfil dos alunos, conhecimentos prévios dos mesmos sobre a
calculadora científica e a importância da calculadora para eles. A segunda etapa foi o
momento de aplicação de questões selecionadas e adaptadas sobre objetos matemáticos
mediados pela calculadora. E, por fim, a terceira etapa foi o momento em que os alunos
responderam um segundo questionário, que lhes permitiu apontar suas dificuldades com a
calculadora, opinar sobre a utilização dessa ferramenta e relacionar com problemas
matemáticos.
De acordo com o resultado da primeira etapa, a qual os alunos mostraram não
conhecer a calculadora científica, as bolsistas elaboraram 14 exercícios; dentre eles, 4 do tipo
tecla quebrada, 2 relacionados às teclas memória, 4 exercícios sobre operações fundamentais,
3 relacionados à potenciação e radiciação e 1 sobre transformação de unidades. Consoante
com os quatro trabalhos analisados nesse bloco, e embasados no filtro instrumental,
explicitaremos uma síntese dos principais resultados.
Os quatro trabalhos analisados enfatizaram o levantamento dos conhecimentos dos
alunos sobre as calculadoras trabalhadas em sala, bem como a familiarização dos alunos com
as mesmas para realização das atividades. Destacamos a relevância desse processo de
familiarização dos alunos com a calculadora, o qual Rabardel (1995) denomina de esquemas
de uso, que correspondem às atividades relacionadas à gestão das características e
propriedades do artefato, visto que são esquemas necessários para um trabalho efetivo com a
calculadora no processo da gênese instrumental.
Outro fator importante a ser ressaltado na análise é a utilização das dificuldades dos
alunos com o conteúdo e com a calculadora como base para o planejamento das atividades a
serem aplicadas com os mesmos, pois permite trabalhar diretamente as dificuldades dos
alunos na atividade planejada, dando indícios de uma utilização efetiva da calculadora para o
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ensino e aprendizagem de matemática. Esse fator foi incentivado no segundo e no quarto
trabalho analisado.
Tivemos também como ponto positivo a utilização da evolução da máquina de calcular
até as calculadoras eletrônicas, apresentada no primeiro trabalho analisado, como incentivo
para o manejamento da mesma, o que permitiu aos alunos uma melhor compreensão da
calculadora antes de utilizá-la.
Porém, uma regularidade observada foi a de que, nos quatro trabalhos analisados, as
atividades denominadas como ―diretas‖ prevaleceram. De acordo com os critérios de nosso
filtro instrumental, isso nos leva a inferir a utilização potencial da calculadora. Tomamos
como exemplo o segundo trabalho que se refere à potenciação; este continha 9 atividades que
exploravam as regras válidas de potenciação por meio da calculadora científica. A primeira
atividade envolvia 15 potências com expoentes naturais para resolução de forma ―direta‖, ou
seja, ab. De forma análoga, a segunda questão abordava 10 itens sobre potência de base 1
seguindo o mesmo modelo e nas 7 atividades restantes permanecia o mesmo modelo: diversos
itens para cálculo de forma direta. Visto que é um trabalho desenvolvido com alunos com
faixa etária entre 8 e 10 anos, a compreensão de potenciação, trabalhada apenas com
atividades diretas, pode ser dado sem significado, e a calculadora ser interpretada apenas
como ferramenta para adiantar os cálculos, sendo seu uso de forma potencial.
Nesse contexto, salientamos que os quatro trabalhos analisados contribuíram para
ampliarmos nossos olhares, percebendo os critérios necessários para construção de uma
proposta de utilização da calculadora enquanto instrumento de forma efetiva. Pois, com base
nos trabalhos apreciados, percebemos a importância dos esquemas de uso para utilização da
calculadora, familiarizando os alunos com a mesma, bem como o planejamento das atividades
a partir das dificuldades preexistentes.
Mas, ressaltamos que os esquemas de uso não são suficientes para uma utilização
efetiva da calculadora a serviço do ensino e aprendizagem de matemática. Pois, para que isso
ocorra, é necessário que a calculadora esteja integrada ao ensino de matemática, fazendo parte
do arsenal do professor (BITTAR, 2011), com atividades para as quais o artefato calculadora
seja um meio de realização, ou seja, esquemas de ação e instrumental e atividades que
permitam a utilização da calculadora conjunta, em um determinado contexto coletivo, sendo
estes os esquemas de atividades coletivas instrumentais.
Desse modo, essa análise permitiu a compreensão da maneira com que os trabalhos
que versam sobre a sala de aula manejam a calculadora para o ensino de matemática, bem
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como dos desafios e resultados obtidos com a utilização da calculadora para alcançar os
objetivos propostos pelos professores e pesquisadores.

5.3.2.2 Bloco II

Esse bloco é composto por dois trabalhos dos Anais do XI ENEM, que se referem ao
uso da calculadora na formação do professor e sobre a discussão em utilizar a calculadora em
avaliações de larga escala. Prosseguiremos com a ordem de trabalhos utilizada no bloco I, e
assim denominaremos esses trabalhos como quinto e sexto.
O quinto trabalho analisado dos Anais do XI ENEM sobre a utilização da calculadora,
foi o relato de experiência denominado Usar ou não usar a calculadora no ensino de
matemática. Esse trabalho apresenta uma discussão em relação ao uso da calculadora em
avaliações de larga escala, em especial no Exame Nacional do Ensino Médio ‒ ENEM. O
autor apresenta duas questões contextualizadas do ENEM do ano 2011 e defende a utilização
da calculadora para resolução das mesmas (FONTES, 2013). A primeira questão do ENEM
utilizada foi referente a um investimento bancário; nessa questão o autor alega a relevância de
utilizar a calculadora pelo fato da resolução da questão exigir cálculos trabalhosos. A segunda
questão do ENEM apresentada no relato refere-se ao cálculo da distância de um barco até
chegar à praia; nessa questão o autor justificou a utilização da calculadora devido ao resultado
ser dado em radiciação e, com a utilização da ferramenta, poderia aproximar o resultado à
realidade dos estudantes.
O presente trabalho aborda uma discussão em relação ao uso da calculadora em
avaliações de larga escala como o ENEM, visto a importância da utilização de tecnologias
como a calculadora para o processo de ensino e aprendizagem de matemática. Mas, ao
analisar as justificativas do autor em relação ao uso da calculadora no ENEM, observamos
que o mesmo interpreta-a enquanto um artefato, pois, ao justificar a necessidade do uso da
mesma para adiantar os cálculos trabalhosos, sem explorar as potencialidades da calculadora,
inferimos uma utilização potencial, de acordo com o filtro instrumental empregado para
análise.
Desse modo, é válida a discussão, mas é necessário que a mesma apresente propostas
concretas para inserção da calculadora de forma efetiva nas escolas e, assim, possa servir de
referência para que os professores alicercem sua prática embasada nesses relatos e discussões
explicitadas.
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Por fim, o sexto trabalho analisado dos Anais do XI ENEM intitula-se: Calculadoras
gráficas na formação inicial de professores de matemática: sistematizando propriedades dos
determinantes. Esse trabalho teve como objetivo apresentar uma experiência com estudantes
do curso de licenciatura em matemática, utilizando a calculadora gráfica TI 84 plus na
resolução de tarefas referentes às propriedades dos determinantes (TEIXEIRA; BALDINI;
CYRINO, 2013). De acordo com os autores, foram utilizadas 5 tarefas, as quais foram
desenvolvidas em grande maioria na perspectiva exploratório-investigativa.
A primeira questão trabalhada apresenta 12 matrizes distintas para calcular o
determinante com a calculadora gráfica, figura 16. Os autores salientam que os participantes
já dominavam as funções da calculadora necessárias à realização das tarefas, e que, ainda
assim, possuíam dois professores disponíveis para auxiliar os estudantes a manusear a
calculadora.

Figura 16: Quadro 1 – Questão 01.
Fonte: Teixeira, Baldini e Cyrino (2013, p. 03).

As demais questões apresentadas sempre se referiam à primeira questão e buscavam
relações e regularidades com o resultado dos determinantes e as matrizes apresentadas,
conforme ilustrado na figura 17.

Figura 17: Quadro 2 – Questão 02.
Fonte: Teixeira, Baldini e Cyrino (2013, p. 04).

De acordo com os autores, essas tarefas proporcionaram aos futuros professores, por
intermédio da calculadora gráfica, observar regularidades e sistematizar as propriedades dos
determinantes, na perspectiva exploratório-investigativa, já que, sem o uso da calculadora,
eles afirmam que seria necessário um trabalho exausto de cálculos e, ainda, que a calculadora
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gráfica permitiu agilidade e ausência de erros nos cálculos realizados nas tarefas propostas.
Observamos nesse bloco que os dois trabalhos apresentados abordam questões bastante
relevantes para o ensino de matemática com o uso da calculadora.
O primeiro trabalho desse segundo bloco aborda a utilização da calculadora em
avaliações de larga escala; o teor dessa discussão é importante devido à oportunidade de
integrar a calculadora de forma institucionalizada para o ensino de matemática.
Todavia, o trabalho apresenta a importância de utilizar a calculadora em provas como
o Exame Nacional do Ensino Médio, no intuito de agilizar os cálculos ou facilitar cálculos
trabalhosos. Desse modo, podemos inferir um uso da calculadora de forma potencial, quando
a utilizamos apenas como um suporte.
O segundo trabalho do bloco II abordou o uso da calculadora no Ensino Superior. Esse
trabalho utilizou a calculadora gráfica na resolução de problemas no intuito de observar as
regularidades e propriedades de determinantes. Nele percebemos indícios de uma utilização
efetiva da calculadora devido à mesma ser usada para construção do conhecimento sobre
determinantes. Vale salientar, que nesse trabalho os participantes já tinham contato com a
calculadora; devido a isso, as atividades foram relacionadas a esquemas de ação
instrumentada, mas, ainda assim, havia professores para dar suporte quanto ao uso da
calculadora.
Dessa maneira, os trabalhos analisados do bloco II ampliaram a discussão do uso da
calculadora para além da Educação Básica, visto que foram destinados às avaliações de larga
escala e ao Ensino Superior, ressaltando a importância do uso da calculadora para o ensino de
matemática em diferentes esferas educacionais. Isso ratifica a relevância de um trabalho que
busque a integração da calculadora de forma efetiva no ensino de matemática.
Nesse contexto, por mais que prevaleça a utilização potencial da calculadora no ensino
de matemática, a partir dos trabalhos analisados do X e XI ENEM, e alguns a utilizem
enquanto um artefato, ressaltamos a importância dos trabalhos abordarem a temática com
atividades práticas, visto que, conforme Selva e Borba (2010, p. 12) afirmam, por mais que
exista incentivo ao uso da calculadora, ainda temos ―resistências ao uso desse recurso em sala
de aula‖.
E, assim, ao abordarem o uso da calculadora no ensino de matemática em eventos
como o ENEM, que tem uma participação considerável de professores da Educação Básica,
incentiva-se o uso da calculadora.
No que se refere ao uso da calculadora para o ensino de potência, observamos que os
trabalhos que abordaram esse objeto matemático utilizaram atividades diretas, empregando a
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calculadora como um meio de encontrar a resposta por manipulação do aluno, de forma não
integrada.
Destarte, destacamos a necessidade de propostas que busquem a integração da
calculadora permitindo a transformação da mesma de artefato para instrumento a serviço da
construção do conhecimento matemático de modo a servir como embasamento para os
professores que se interessem em utilizar a calculadora em sua sala.
E, para tal fim, é necessário que essas propostas sejam construídas e analisadas a partir
de fundamentos teóricos que embasem esse trabalho, buscando uma utilização efetiva da
calculadora integrada ao ensino de matemática. Com esse entendimento, explicitaremos no
próximo capítulo o nosso Percurso de Estudo e Pesquisa, o qual é uma parte de um modelo
maior, conhecido como modelo didático de referência – MDR.
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6 O PERCURSO DE ESTUDO E PESQUISA – PEP

O PEP é um dispositivo criado no intuito de minimizar as lacunas apresentadas no
modelo epistemológico dominante, a partir da construção de um trabalho prático, que objetiva
institucionalizar o momento de trabalho da técnica, embasado no modelo epistemológico de
referência apresentado (BOSCH; GASCON, 2010).
Em nossa pesquisa, desenvolvemos no PEP uma proposta que visa à construção da
potência no 6º ano do Ensino Fundamental, integrada à utilização da calculadora. Para isso,
faremos uso dos referenciais apresentados na didática da matemática, no intuito de
fundamentar a construção de nossa proposta.

6.1 PERCURSO INVESTIGATIVO
Embasados na TAD, desenvolvemos os Percursos de Estudo e Investigação/PesquisaPEI/PEP, os quais são estruturados em sequências de estudos e construções de situações que
permitem o estudo progressivo a fim de trabalhar a construção do saber potência integrado à
utilização efetiva da calculadora enquanto instrumento. Explicitaremos detalhadamente o
processo de construção da proposta com dois professores do 6º ano do Ensino Fundamental,
bem como os procedimentos de coleta e análise dos dados em consonância com nosso
referencial teórico apresentado.
No intuito de atender o objetivo de analisar como os professores de matemática
integram a calculadora em sala de aula a partir de uma proposta de uso efetivo da mesma para
construção objeto do saber potenciação por meio de situações didáticas, organizamos a
apresentação do nosso PEP/PEI em duas seções.
A primeira seção destina-se à apresentação dos elementos que compõem a pesquisa, o
campo e os sujeitos. Na segunda seção explicitamos o desenvolvimento do nosso PEP,
especificando as sessões de estudos, bem como a aplicação da proposta em sala de aula do 6º
ano do Ensino Fundamental.
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6.2 ELEMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA DE CAMPO: CAMPO, SUJEITO
E DADOS
O trabalho de campo foi realizado na cidade de Feira de Santana – BA. A escolha da
cidade foi devido ao surgimento das primeiras inquietações pessoais sobre o tema nas
experiências tidas quando bolsista do PIBID, aluna de estágio e integrante de um grupo de
pesquisa que tem como objeto de pesquisa problemas de Educação Matemática nesta cidade.
Destarte, optamos por desenvolver esse trabalho no campo que realizamos o primeiro
diagnóstico de não utilização da calculadora de forma efetiva, a fim de proporcionar uma ação
devolutiva para os participantes contribuintes desde o início da investigação. Os sujeitos
colaboradores dessa pesquisa são dois professores de matemática do 6º ano do Ensino
Fundamental de duas escolas públicas de Feira de Santana.
A opção do 6º ano foi em virtude de ser uma série que está na fronteira entre o ensino
fundamental I e o ensino fundamental II, na qual há uma mudança relevante no ensino.
Ressaltamos também, que o 6º ano é a primeira série em que, na qualidade de professores de
matemática, somos habilitados a lecionar.
Já a escolha desses dois professores foi influenciada devido a uma pesquisa realizada
no grupo Problemas de Educação Matemática ‒ PROBEM, no período 2012-2013, no qual
desenvolvemos um questionário de duas partes para investigar se os estudantes de graduação
que já estavam em sala de aula utilizavam a calculadora de forma efetiva ou potencial. Esses
dois professores escolhidos participaram da pesquisa mencionada, e, ao analisarmos os
resultados, um deles declarou que já utilizava a calculadora em sala de aula e o outro declarou
que não utilizava. Isso nos chamou atenção para confrontação dos resultados no transcorrer da
pesquisa, proporcionando dois pontos de vista distintos. A escolha por dois professores do
montante foi devido à opção de trabalharmos com um grupo pequeno a fim de conseguirmos
realizar os procedimentos baseados em elementos de autoconfrontação e entrevistas de
explicitação (LEBLANC, 2007). Atualmente, esses professores já estão formados em
Licenciatura em Matemática, pela Universidade Estadual de Feira de Santana ‒ UEFS.
Questionamos aos professores envolvidos se os mesmos desejavam expor seus nomes,
porém preferiram utilizar os codinomes Pedro e Ana.
Ambos residem na cidade de Feira de Santana, e, ao fazermos o convite, aceitaram
sem hesitar. Tanto o professor Pedro quanto a professora Ana possuíam carga horária de
trabalho de 40 horas semanais; devido a isso, realizamos nossos encontros para as sessões de
estudo uma vez por semana, sendo alguns dias com os dois professores juntos e outros dias
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individualmente, por conta dos diferentes horários de trabalho. Dessa forma, os encontros em
grupo ficaram aos sábados pela manhã e os individuais ficaram às segundas-feiras pela manhã
com professora Ana e às sextas-feiras à tarde com o professor Pedro. O tempo de cada reunião
variava de acordo com a necessidade da etapa desenvolvida, mas reservávamos sempre,
quando pela manhã, de 09h00min às 11h30min, e pela tarde de 14h00min às 16h30min; em
alguns momentos ultrapassamos o horário planejado, em função do trabalho desenvolvido. Os
encontros ocorreram na Universidade Estadual de Feira de Santana, todos em uma mesma
sala, exceto os encontros de aplicação, que foram realizados na sala de aula de cada professor.
Os professores Pedro e Ana fazem parte de duas escolas de grande porte de Feira de
Santana que trabalham com o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Feito o convite aos
professores, realizamos em maio de 2015 uma visita às escolas no intuito de solicitar a
autorização aos responsáveis, para posteriormente poder acompanhar e registrar a aplicação
das propostas construídas pelos professores. Após a autorização das escolas, iniciamos as
sessões de estudos. No primeiro momento com os professores, iniciamos a sessão de estudo
01, na qual discutimos sobre os trabalhos dos professores com o objeto potenciação para o 6º
ano e a calculadora para o ensino de matemática, resgatando suas experiências com a
calculadora durante toda a trajetória de formação. Após apresentarmos a proposta de pesquisa,
debatemos a relação da construção de potenciação e as dificuldades no processo de ensino e
de aprendizagem no 6º ano. Em seguida, prosseguimos abordando a utilização da calculadora
para o ensino de matemática, em especial para a construção de potência.
Na segunda e na terceira sessão de estudo, examinamos alguns elementos teóricos da
Teoria da Instrumentação ‒ TI e da Teoria das Situações Didáticas ‒ TSD, que serviram de
base para o nosso trabalho prático. Trabalhamos a importância dos esquemas de uso,
esquemas de ação instrumentada e esquemas de atividades instrumentadas coletivas,
conforme aborda Rabardel (1995). Em seguida, abordamos as situações didáticas,
considerando a estrutura do meio e as variáveis didáticas. Posteriormente às discussões
teóricas, fomos para a prática resolver e construir atividades e situações didáticas embasadas
nos elementos teóricos trabalhados envolvendo a calculadora para o ensino de matemática, em
especial para potenciação.
A quarta sessão de estudo foi referente ao aperfeiçoamento das situações didáticas
criadas pelos professores. Nessa sessão de estudo, os dois professores analisaram e discutiram
as situações elaboradas por eles, refinando-as para uma melhor compreensão dos seus alunos
no momento de aplicação.
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A quinta sessão de estudo foi o momento de aplicação das situações construídas na
sala de cada professor. Observamos essa fase realizando a filmagem da aula, com a finalidade
de compreender como os professores integram uma proposta de utilização da calculadora em
sala de aula para construção de potenciação. Os procedimentos adotados, tanto para os
registros quanto para a análise dos dados, nessa fase foram elementos embasados no que
trabalha Leblanc (2007): observação com filmagem, autoconfrontação com entrevista de
explicitação. Visto que esses elementos metodológicos são capazes de contribuir para revelar
como os professores utilizam didaticamente as calculadoras para construção do objeto
matemático, proporcionando por meio das entrevistas de explicitação e autoconfrontação o
esclarecimento por parte dos sujeitos envolvidos do que está implícito nos registros das
filmagens (LEBLANC, 2007). A sexta sessão foi o momento da entrevista de explicitação e
autoconfrontação com os professores.
Os métodos utilizados em nossas sessões de estudos foram os qualitativos, visto que,
nesse método, a pesquisa é fundamentalmente interpretativa e o eu pessoal torna-se
inseparável do eu pesquisador (CRESWELL, 2007). Para a coleta de dados, fizemos uso de
entrevistas acompanhadas de gravação de áudio, bem como em todas as sessões realizamos a
gravação dos áudios e nas sessões de aplicações da proposta realizamos gravações com
filmagens. Para apreciação dos dados, utilizamos a análise documental das situações
elaboradas pelos professores, bem como os elementos da entrevista de explicitação e
autoconfrontação de Leblanc (2007).
Além dos procedimentos de análise explicitados acima, fizemos uso dos elementos da
teoria da instrumentação de Rabardel (1995), teoria das situações didáticas de Brousseau
(1986) e de elementos da teoria antropológica do didático de Chavallard (1999), para
realização desde o planejamento do PEP até o momento da análise dos dados.
O PEP é um dispositivo criado no intuito de sanar as lacunas apresentadas no modelo
epistemológico dominante, a partir da construção de um trabalho prático que objetiva
institucionalizar o momento de trabalho da técnica, embasado no modelo epistemológico de
referência apresentado (BOSCH; GASCON, 2010).

6.3 DESCRIÇÃO DO PEP
A partir do questionamento do MED, e embasados nos aspectos norteadores do MER,
o PEP surge como um dispositivo que visa proporcionar auxílio para solucionar nosso
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problema didático-matemático. Nesse sentido, ao questionarmos sobre a utilização da
calculadora para construção do saber potência na prática dos professores, e percebermos
lacunas relacionadas à integração da calculadora no ensino de potência, apresentamos uma
proposta de intervenção que busca a integração da calculadora para a construção do objeto do
saber potenciação por meio de situações didáticas para o 6º ano do EF.
Almejamos que os professores participantes dessa pesquisa, a partir das sessões de
estudos, integrem a calculadora no ensino de potência de forma efetiva. E, para isso,
objetivamos que os mesmos elaborem situações didáticas que proporcionem essa integração,
tendo a calculadora transformada em instrumento que faça parte do seu arsenal de recursos
didáticos, do qual o professor dispõe para atingir seus objetivos (BITTAR, 2011).
Ressaltamos a necessidade da criação de situações didáticas que estejam em
consonância com o trabalho do professor, pois, caso contrário, teremos, conforme traz Bittar
(2011), situações desconectadas do trabalho em sala de aula, promovendo a inserção de uma
ferramenta sem que ela provoque a aprendizagem, não alcançando que o instrumento
contribua com o processo de aprendizagem do aluno.

6.3.1 Uma proposta de microengenharia didática

Destacamos, inicialmente, que a Engenharia Didática, enquanto metodologia de
pesquisa, é caracterizada por ser experimental, permitindo que o pesquisador analise o
problema, construa suas hipóteses e trabalhe manipulando as possíveis variáveis do fenômeno
para avaliar as relações previstas nas hipóteses (ALMOULOUD, 2007). Nesse sentido, temos
na microengenharia um método de pesquisa que está em consonância com nossos objetivos,
hipóteses de pesquisa e quadro teórico adotado, e que justifica o MED, MER e MDR deste
trabalho. Deste modo, explicitaremos a seguir as fases da microengenharia desenvolvidas para
a construção e desenvolvimento do PEP.

6.3.1.1 Fase 1 – Análises Prévias ou Preliminares
Nessa etapa, realizamos um estudo de elementos que estruturam a organização
matemática do saber potenciação. Fizemos uma análise histórico-epistemológica do objeto
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matemático, considerando as dificuldades encontradas nesse processo evolutivo, relativas à
potenciação.
Analisamos a organização didática do objeto do saber potência no 6º ano, nas
instituições Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e no livro didático adotado nas escolas
dos professores participantes da pesquisa, analisando as escolhas realizadas pelos autores do
livro, bem como o que sugerem os PCNs sobre o ensino de potência e o uso da calculadora.
Salientamos que, ainda nessa fase, realizamos uma análise praxeológica dos tipos de tarefas
abordadas no livro didático, com o propósito de compreender o que predomina nesse modelo
dominante, bem como seus efeitos para o processo de ensino e aprendizagem de potenciação.
Para tais análises, contamos com a construção de um filtro instrumental para auxiliar
nas verificações referentes à integração da calculadora para o ensino de matemática, em
especial de potência, analisando se ocorre de forma potencial ou efetiva, se a calculadora é
utilizada enquanto artefato ou transformada a instrumento, ocorrendo a instrumentação e/ou a
instrumentalização, conforme apresenta Rabardel (1995).
Nesse contexto, a partir dos questionamentos feitos no MED e dos estudos realizados
no MER, definimos nossa questão de pesquisa em: como os professores integram a
calculadora simples para construção do saber potência por meio de situações didáticas. Essas
análises realizadas no MED e no MER nos proporcionaram embasamentos para compreender
os fatores que interferem nas escolhas didáticas realizadas pelos professores, o que nos
auxiliou na construção da hipótese de investigação, a qual é: se o professor conseguir integrar
a calculadora a partir de situações didáticas para construção do saber/procedimento de
potência, o problema didático relacionado às dificuldades em relação a esse saber com o uso
da calculadora de forma efetiva nas aulas de matemática pode ser amenizado. Como hipóteses
de trabalho, temos:
1. A utilização da calculadora de forma integrada para o ensino de potência
proporciona a compreensão da definição por meio de um instrumento tecnológico, norteando
os professores envolvidos para elaboração de novas estratégias e técnicas a serem utilizadas
para solucionar novas situações, proporcionando uma mudança na prática dos mesmos.
2. A criação de situações didáticas que contemplem o uso da calculadora transformada
em instrumento integrado à construção do saber potência pelo professor oportuniza a
possibilidade de relação entre o saber matemático e os saberes culturais e/ou pessoais dos
alunos, considerando um contexto extra matemático.
3. O ato de planejar e criar situações didáticas com a calculadora integrada para o
ensino de potência proporciona ao professor a oportunidade de pressupor as possíveis
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barreiras que o aluno pode enfrentar para resolução das situações, contornando-as de modo
que as situações sejam o mais eficiente possível à construção do procedimento de potência,
conforme estratégia elaborada.
Essas hipóteses são resultados dos estudos realizados no capítulo I e no II, como
também das conversas iniciais com os professores que nos mostraram as principais
dificuldades na compreensão de potenciação, além da interpretação da calculadora no ensino
de matemática.

6.3.1.2 Fase 2 – Construção das situações e análise a priori

Nessa etapa, construímos duas sequências de atividades relacionadas à integração da
calculadora para o ensino de matemática, baseadas em Bittar (2011) e em Rabardel (1995), e
outra utilizando a calculadora de forma integrada enquanto instrumento para construção do
procedimento de potência para o 6º ano do Ensino Fundamental. A primeira sequência de
atividade teve como objetivo compreender e desenvolver esquemas de utilização da
calculadora baseadas nos esquemas trabalhados por Rabardel (1995), esquemas de uso,
esquemas de ação instrumental e esquemas de atividades coletivas instrumentais, com a
finalidade de proporcionar aos professores uma maior apropriação da calculadora simples,
bem como a exploração de suas funções. A segunda sequência abordou a utilização da
calculadora para a construção do objeto do saber potência, considerando as mudanças de
variáveis em busca do despertar novas técnicas de resolução.
Destarte, sentimos a necessidade de inserirmos textos relacionados à Teoria da
Instrumentação e os esquemas de uso, a Teoria das Situações Didáticas, as variáveis didáticas
de uma situação, além dos elementos da relação pessoal e institucional, em busca de
embasarmos nossas discussões e nosso trabalho teórico-prático. Vale salientar, que realizamos
discussões relacionadas às sequências e aos textos trabalhados buscando proporcionar uma
reflexão a respeito das práticas vigentes e das novas práticas que surgem durante as sessões de
estudo.
Nosso intuito, com este trabalho, é proporcionar aos professores a integração da
calculadora, propiciando a gênese instrumental, na perspectiva de Rabardel (1995), para a
construção do objeto do saber potência, assegurando um ensino e aprendizagem desse objeto
de forma mais significativa.
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Conforme aborda Artigue (1995), a análise a priori tem como objetivo determinar a
priori as seleções feitas para controle do comportamento dos estudantes e o seu significado,
ou seja, é uma análise de controle. Nesse sentido, explicamos as características e as variáveis
locais a serem desenvolvidas com os dois professores, explicitando a maneira de controle a
fim de garantir o comportamento almejado para integração da calculadora para construção de
potência por meio das situações didáticas.
Nas duas sequências apresentadas tivemos com uma das variáveis didáticas o tamanho
do número relacionado às técnicas de resolução a ser trabalhada. Assim, almejamos que os
professores, ao manipular as variáveis, desenvolvam diferentes esquemas para utilização da
calculadora para o trabalho com potência, bem como, por meio da resolução e elaboração de
situações, os professores possam prever os possíveis impasses e estratégias que os alunos
podem ter ao resolver as situações criadas, permitindo a manipulação para maior controle,
proporcionando a aprendizagem da construção do conceito de potência por meio da
calculadora.
A primeira sequência trabalhada envolveu problemas relacionados à gestão da
calculadora instigando a construção de esquemas para o uso da mesma. Em seguida,
apresentamos uma situação adidática para que os professores desenvolvessem, sem nossa
intervenção, e depois analisassem as fases da situação, além das variáveis didáticas das
mesmas buscando alterá-las para compreenderem de que forma ocorre o processo da
construção do procedimento de potência a partir da integração da calculadora, ao fazerem essa
alteração.
Algumas das possíveis dificuldades encontradas nesse processo de resolução e criação
de situações são a identificação das variáveis didáticas e a integração da calculadora de forma
efetiva para o ensino de matemática, em especial para o ensino de potência. Nesse sentido,
realizamos algumas discussões embasadas em textos sobre o tema com a finalidade de
minimizar essas lacunas.
Vale ressaltar, que na análise a priori das situações-problemas desenvolvidas, realizase uma análise matemática e uma análise didática. Sendo que, na primeira, objetiva-se
caracterizar o método e a estratégia de resolução das situações explicitando o saber
matemático envolvido. Já na segunda, deve-se identificar as variáveis de comando; verificar
se as escolhas das variáveis não levarão o aluno à construção de conhecimentos equivocados,
mesmo que por um curto período de tempo; prever e analisar as possíveis dificuldades dos
alunos; analisar a pertinência da situação (ALMOULOUD, 2007).
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Salientamos que o quadro teórico adotado neste trabalho embasa as atividades que
elaboramos para serem aplicadas na fase experimental. Desse modo, consideramos as
dificuldades encontradas em relação à integração da calculadora para construção do saber de
potência; temos a TI, a TSD e a TAD com os elementos institucionais como suportes que
permitem a superação das dificuldades encontradas nesse percurso.

6.3.1.3 Fase 3 – Experimentação, análise a posteriori e validação

Nessa fase, desenvolvemos o trabalho de campo com os dois professores participantes
a partir de momentos que denominamos de sessões de estudos. Realizamos 6 sessões de
estudos; nestas, discutimos sobre o ensino de potência, sobre a utilização da calculadora para
o ensino de matemática, em especial para o ensino de potência. Desenvolvemos uma proposta
de intervenção utilizando o ensino de potência com uso da calculadora, realizamos a aplicação
da proposta em duas turmas de 6º ano dos professores participantes e, por fim, realizamos, a
partir de elementos da autoconfrontação, uma entrevista de explicitação com os professores,
com o propósito de que os mesmos revelassem elementos implícitos.
Ao colocar o PEP em desenvolvimento, iniciamos os trabalhos levantando os pontos
relevantes para o ensino de potência e a utilização da calculadora para o ensino de
matemática, em especial potenciação, na tentativa de incitar uma discussão sobre o tema. Em
seguida, apresentamos alguns fundamentos teóricos relevantes para compreensão e integração
da calculadora para o ensino de potência.
A primeira sessão de estudo ocorreu com os dois professores participantes.
Inicialmente, os professores responderam a um questionário relacionado ao ensino e
aprendizagem de potenciação, para que levantássemos os dados necessários à identificação
das dificuldades dos alunos com o conteúdo, observados por eles, e também sobre a relação
do professor com esse saber. Esse questionário é composto por três questões. A primeira foi
―De acordo com sua experiência em sala de aula, quais as possíveis dificuldades dos alunos
com o conteúdo potenciação no 6º ano?‖. As respostas obtidas foram:
Professora Ana: A dificuldade encontrada foi na compreensão de que potência se
trata de produto de fatores iguais, onde o expoente indica a quantidade de vezes que
o fator se repete. Eles fazem confusão e, às vezes, acabam multiplicando base pelo
expoente.
Professor Pedro: Multiplica base por expoente, não conseguindo compreender a
potência como uma multiplicação de fatores iguais.
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Observamos que ambos os professores apresentaram que as dificuldades dos alunos
em relação à potência estão associadas ao trabalho inicial com potenciação, no qual os alunos
não compreendem a essência da mesma e interpretam-na como uma multiplicação de base por
expoente.
Prosseguindo para o segundo questionamento, ―Você teve alguma dificuldade em
ensinar o saber de potência?‖. Os professores afirmaram que não tiveram nenhuma
dificuldade para o ensino de potenciação no 6º ano.
Na última questão, perguntamos: ―O que pode ser feito, em sua opinião, para sanar as
lacunas na aprendizagem do saber potência com os alunos do 6º ano?‖. Obtivemos as
seguintes respostas:
Professora Ana: Acredito que se o conteúdo for trabalhado de forma mais
contextualizada, apresentando significado ao aluno, já ajudaria bastante.
Professor Pedro: Para mim, realizando um trabalho prévio com as quatro operações
em especial a multiplicação e em seguida apresentando o conceito com problemas
contextualizados, fazendo uso da língua materna e a linguagem matemática, e
também utilizando ferramentas como jogos e calculadoras.

Dessa maneira, de acordo com as respostas dos professores, temos um consenso em
relação às possíveis soluções para sanar as lacunas dos alunos quanto à construção do saber
potência. Pois, os dois professores apresentaram soluções, relacionadas à abordagem do
conteúdo de potenciação, que visam proporcionar um melhor entendimento para os alunos do
6º ano.
A partir desses resultados, realizamos uma breve conversa com os professores a
respeito da calculadora enquanto uma possível ferramenta tecnológica para ser trabalhada no
ensino de matemática. Nela, realizamos uma entrevista semiestruturada a partir de alguns
questionamentos básicos que desenvolvemos em busca da compreensão da relação pessoal
dos sujeitos pesquisados com a calculadora, comungando com a ideia de Triviños (1987), que
apresenta a entrevista semiestruturada como questionamentos básicos que são norteados por
hipóteses e teorias relacionadas com o tema de pesquisa. A primeira questão levantada foi: ―o
que é a calculadora para você?‖. As respostas obtidas foram as seguintes:
Professora Ana: A calculadora é um instrumento que contribui para aprendizagem
do aluno desde que seja usada de forma adequada, que o aluno saiba calcular e usar
a calculadora sem ficar dependente.
Professor Pedro: Instrumento que auxilia na realização de cálculos.

O intuito desse questionamento foi perceber de que forma os professores
participantes interpretavam a calculadora. Podemos observar que os dois professores
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definiram a calculadora como um instrumento, mesmo não tendo conhecimento da abordagem
instrumental apresentada por Rabardel (1995). Aparentemente, ambos apresentam a
calculadora como uma ferramenta que vem a contribuir no processo de ensino e aprendizagem
de matemática. O segundo questionamento indagou aos professores se eram contra ou a favor
do uso da calculadora em sala de aula. Obtivemos as respostas a seguir:
Professora Ana: Sou a favor dependendo do conteúdo. No Ensino Médio, mesmo em
logaritmo exige a utilização da calculadora devido a seus cálculos. Já outros
conteúdos não são necessários.
Professor Pedro: Sou a favor desde que os alunos saibam o conteúdo, ou seja, o
aluno sabe calcular, mas utiliza a calculadora para realizar um cálculo mais rápido.

A partir dessas respostas, podemos inferir que os professores não interpretam a
calculadora como uma ferramenta para construção do conhecimento e, sim, limitam-na para
adiantar cálculos ou para realização de operações ―mais complexas‖. Desse modo, de acordo
com Bittar (2011), observamos uma interpretação da calculadora não integrada ao ensino de
matemática, sendo utilizada em situações esporádicas, quando o professor acha pertinente o
uso da calculadora para agilizar os cálculos e para facilitar operações matemáticas. A
proposição seguinte questionou aos participantes qual a função da calculadora no ensino de
matemática, em sua opinião:
Professora Ana: Pode ajudar, mas não sempre.
Professor Pedro: A calculadora é como um auxílio para as aulas de matemática seja
para cálculos mais rápidos, talvez como uma forma também que os alunos percebam
operações fundamentais de forma mais clara na mesma.

Essa questão reafirma a interpretação da calculadora inserida nas aulas de matemática
e não integrada, como afirma Bittar (2011). Ratificando o uso da calculadora pelos
professores de forma potencial, sem percebê-la como um instrumento integrado ao ensino de
matemática, em especial de potência.
Ao questionarmos em relação ao seu período de formação enquanto estudantes da
Educação Básica, os dois professores afirmaram que não tiveram nenhum tipo de experiência
com a utilização da calculadora. Ao ampliarmos a pergunta para o Ensino superior, tivemos
como resultado que houve a utilização da calculadora apenas em uma única disciplina,
conforme explicitado abaixo:
Professora Ana: Em física, na resolução das questões, pois os cálculos eram muito
extensos por isso se fazia necessário à utilização da calculadora científica.
Professor Pedro: Nas aulas de física, para agilizar os cálculos e trabalhar
aproximações.
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Conforme apresentado acima, percebemos que os dois professores formados em um
curso de Licenciatura em Matemática não tiveram disciplinas que proporcionassem a
integração da calculadora para o ensino de matemática, pois, de acordo com o relato dos
participantes, em sua graduação, apenas a disciplina de física fez uso da calculadora inserida
no processo de ensino e aprendizagem, para adiantar cálculos extensos. Observarmos ainda
que durante a Educação Básica os professores não tiveram um trabalho efetivo com o uso da
calculadora, e, ao chegar ao Ensino Superior, essa situação se repetiu. Questionamo-nos a
respeito de como esses professores poderão ancorar suas práticas para utilizar a calculadora
para o ensino de matemática. Nesse momento, podemos inferir que se instaura o fenômeno do
vazio didático trabalhado por Farias (2010), pois, ao procurar onde alicerçar suas práticas no
seu percurso de estudo, os professores não encontram experiências exitosas com o uso da
calculadora integrada ao ensino de matemática.
Após esses questionamentos, apresentamos alguns resultados em relação a opiniões de
professores que se posicionam de forma contrária ao uso da calculadora. Em seguida,
convidamos os professores participantes a refletir sobre o motivo pelo qual parte dos
professores se posiciona contra o uso da calculadora, ou por que parte significativa dos
professores não a utiliza em sala de aula. Obtivemos dessa reflexão as respostas abaixo:
Professora Ana: A formação dos professores que não dá embasamento para isso.
Professor Pedro: Temos duas questões a primeira relacionada à formação do
professor que não prepara para isso e a segunda é a escola que não dá suporte para
utilização dessas tecnologias, desde a calculadora a um Datashow.

Em busca de soluções para integrar a calculadora de forma efetiva, oportunizando a
gênese instrumental de Rabardel (1995) para o ensino de potenciação, inferimos, junto aos
professores, que a não utilização da calculadora é um problema que pode estar relacionado ao
processo de formação do professor e que, consequentemente, o não suporte da gestão escolar,
muitas vezes, é também devido à falta de experiências exitosas com a calculadora para o
ensino de matemática.
Desse modo, desenvolvemos uma proposta para alicerçar esses professores de forma
que se oportunize o uso da calculadora no ensino de potência para o 6º ano do Ensino
Fundamental. E, assim, nosso olhar se voltou para como os professores integram a
calculadora para o ensino de potência em sala de aula, a partir de uma proposta de utilização
efetiva por meio de situações didáticas. Salientamos que o registro dessa sessão, na qual foi
realizada a entrevista, ocorreu por meio de observação com gravação de áudio.
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Após essa sessão de discussão inicial, apresentamos elementos teóricos que julgamos
necessários para integração da calculadora de forma efetiva para a construção do saber
potência. Ressaltamos a importância da discussão desses elementos teóricos para sustentar o
dispositivo experimental desenvolvido, conforme aborda Almouloud (2007).
A primeira teoria que estudamos junto aos professores foi a Teoria da Instrumentação
de Rabardel (1995). Fizemos uso da abordagem instrumental de Rabardel (1995) para evoluir
a calculadora do estado de artefato para instrumento, realizando a gênese instrumental.
Explicamos

as

duas

dimensões

da

gênese

instrumental,

a

instrumentação

e

instrumentalização. Discutimos também sobre os esquemas para utilização de um artefato,
conforme aborda Rabardel (1995).
A primeira sequência de atividades foi apresentada após essa discussão. Essa
sequência continha atividades para que os professores Ana e Pedro resolvessem, observando
os conhecimentos trabalhados, relacionados a esquemas de utilização. O primeiro esquema a
ser abordado foi o de uso, para que os professores participantes explorassem as funções da
calculadora, visto que, nesse esquema, Rabardel (1995) destaca a gestão das propriedades e as
características do artefato.

1º) Apertem a seguinte sequência de teclas e observem o que acontece:
a) 5 + 3 = = = = = =
b) 3 x 2 = = = = = =
c) 4 x 4 = = = = =

2º) Vamos conhecer a utilização das teclas de memória. Experimentem a seguinte utilização
das teclas de memória e observem o que acontece: 50 M- 2x5 M+ 3x5 M+ MRC. O que
aconteceu?
3º) Vejamos a utilização das teclas de memória para a resolução de um problema com várias
operações: "Fui ao mercado e comprei 3 litros de leite por R$ 2,20 cada um, 2 pães integrais
por R$ 3,50 cada e paguei com uma nota de R$ 20,00. Qual foi o meu troco?".

O objetivo dessa atividade consiste em fazer com que os professores participantes
relembrassem as propriedades de uso da calculadora, visto que ambos afirmaram não se
lembrar de como utilizar as teclas de memória da calculadora simples. Em seguida,
apresentamos uma questão relacionada ao esquema de ação instrumental, sendo que, nesse
esquema, o artefato é um meio de realização.
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4º) Usando a Calculadora, realizem uma operação única de modo que as seguintes
transformações decimais ocorram:
a) Transformar 96,96 em 0,96
b) Transformar 873,873 em 800,873

Nessa atividade, não estávamos focando em exercícios envolvendo apenas
potenciação, mas em questões que permitissem aos professores explorar a calculadora com os
diferentes esquemas de utilização.
A próxima atividade envolve esquemas de atividades coletivas instrumentais, as quais
Rabardel (1995) apresenta como atividade de uso conjunto ou simultânea de um instrumento
em um contexto de atividades coletivas ou compartilhadas. Essa atividade já envolvia o
conceito de potenciação. Foi uma adaptação do jogo corrida ao n de Brousseau (1978), porém
realizamos mudanças para um jogo envolvendo potenciação.

5°) Corrida ao 625
Regras:
1. O jogo apresenta dois oponentes que dizem um número alternadamente. Isto é para cada
jogador tentar chegar ao número 625 primeiro realizando a operação com a calculadora.
2. O número escolhido deve ser multiplicado por ele mesmo até encontrar o valor almejado.
3. Cada jogador escolhe um número de 1 a 5 e prossegue multiplicando o número escolhido
por ele mesmo, sendo um jogador de cada vez, buscando encontrar 625 primeiro.
4. Em caso da escolha do número errado, o jogador deverá voltar ao início do jogo, sendo que
o segundo jogador prosseguirá no jogo.
5. Fazer algumas jogadas e formular uma estratégia vencedora.

Nessa atividade, solicitamos que os professores jogassem para formular a estratégia
vencedora. Em seguida, realizassem uma análise do jogo. Ao jogar A corrida ao 625, os
professores chegaram à estratégia vencedora, na qual ambos observaram que a estratégia
vencedora deve escolher o número 5, visto que 625 é múltiplo de 5, e o vencedor deve ser o
segundo a jogar. Quanto à análise do jogo, obtivemos as seguintes respostas:
Análise do Professor Pedro: Esse jogo é interessante, pois permitirá ao aluno revisar
a operação de multiplicação, percebendo de forma implícita a definição de potência
por meio da calculadora.
Análise da Professora Ana: Gostei do jogo, pois permite que os alunos percebam por
meio das tentativas, os múltiplos dos números de 1 a 5, trabalhando de forma
dinâmica o conteúdo matemático, utilizando a calculadora por meio de um jogo. E
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ao realizar as tentativas de chegar ao número 625 os alunos vão se aproximando da
ideia de potência de forma natural, explorando outros números além do 5.

A partir dessas análises, prosseguimos apresentando nosso segundo quadro teórico, a
Teoria das Situações Didáticas, com o intuito de embasá-los para criação de situações
didáticas que permitissem a utilização da calculadora enquanto instrumento integrado ao
ensino de potenciação, bem como para análise das situações apresentadas e construídas por
eles, levando em consideração as variáveis escolhidas e seu contexto.
Apresentamos por meio de slides os tipos de situações e as dialéticas da ação, da
formulação, da validação e da institucionalização, e fomos discutindo com os professores.
Além disso, estudamos elementos da praxeologia ou organização praxeológica pontual, que,
de acordo Almouloud (2007), traz a praxeologia como um conjunto de técnicas, tecnologias e
teorias organizadas para um tipo de tarefa.
Logo após, solicitamos aos professores que, juntos, voltassem à situação da corrida ao
625 e analisassem-na, de acordo com os conhecimentos adquiridos, identificando o tipo de
situação e as variáveis. Obtivemos os seguintes resultados:
Tabela 04: Análise da Corrida ao 625
Tipo de tarefa
Tipo de técnica

Tipos da situação
Adidática. Pois a
intenção de ensinar
não está revelada ao
respondente.

Chegar ao 625, ou
seja, tarefa do tipo
encontrar o valor
procurado, 625.

Tipo de discurso
tecnológico-teórico

Técnica por tentativa, Definição
aplicando
a potenciação.
multiplicação
de
fatores iguais.

de

Fonte: a autora (2015).

Após a análise dessa situação, partimos para discussão das variáveis didáticas
envolvidas na situação. De acordo Brousseau (1982), à medida que as variáveis relevantes são
manipuladas pelos professores, são particularmente interessantes e se tornam as variáveis
didáticas. E, assim, as variáveis didáticas proporcionam a modelização das condições que
colocamos aos estudantes, à medida que provocam adaptações e mudanças nas características
das estratégias de resolução (BESSOT, 1994).
Na situação Corrida ao 625, destacamos duas variáveis didáticas, as quais
denominamos de V1 e V2.
Variável 1 (V1): O número escolhido. Determinamos como variável didática o número
escolhido, pois à medida que escolhemos o número a ser alcançado, altera-se a estratégia
aplicada. Um exemplo é: ao escolhermos o número 81, podemos ter duas possibilidades, a
primeira escolhendo o número 3 e multiplicando por ele mesmo 4 vezes, e a segunda

102

escolhendo o número nove e multiplicando por ele mesmo mais uma vez, ampliando o objeto
para os números múltiplos.
Variável 2 (V2): Organização de interações entre os alunos. Os valores dessa variável
determinam a estratégia vencedora, pois, à medida que aumenta a quantidade de jogadores,
influencia a estratégia vencedora, porque, se colocamos três jogadores, a estratégia vencedora
será aquela que falar o número 5 primeiro.
Após a análise dessas atividades, realizamos uma sessão de estudo na qual os
professores foram convidados a criar atividades envolvendo a utilização da calculadora
enquanto instrumento para o ensino de potência voltado para aplicação em suas turmas. Esse
primeiro momento foi feito de forma individual, pois os professores desenvolveram as
atividades pensando na particularidade de suas turmas e respeitando os esquemas de
utilização abordados por Rabardel (1995).
Os dois professores ressaltaram a necessidade de apresentar a calculadora para seus
alunos, explorando as funções da máquina, para, em seguida, desenvolver situações que
envolvessem a construção do saber potência. De acordo com a sessão de estudo, a primeira
atividade criada foi relacionada a conhecer o artefato. Abaixo, temos as primeiras atividades
criadas pelos dois professores:
Professora Ana – Atividade 1: Apertando as teclas solicitadas observe e descreva o que
acontece:
a) 5 + 4 ====
b) 13 – 2 ===
c) 4 x 4 ====
d) 20 M+ 2 x 5 M- MRC.
Professor Pedro – Atividade 1: Manipulando a calculadora realize as operações indicadas
abaixo:
a) 3 +5====
b) 5 x 5====
c) 15 M+ 3 x 2 M- MRC
Eles elaboraram essas atividades com o intuito de seus alunos compreenderem as
propriedades da calculadora, percebendo o que acontece ao realizar as operações indicadas,
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embasados no esquema de uso proposto por Rabardel (1995). Em seguida, os mesmos
elaboraram atividades problematizadas utilizando a calculadora.
Professora Ana – Atividade 2: Utilizando as teclas de memória resolva o seguinte problema:
Marina quer comprar uma calça que custa R$ 85,00, ela recebeu de sua mãe R$ 55,00 e de seu
irmão R$ 25,00. Com o valor que ela recebeu ela conseguirá comprar a calça?
Professor Pedro – Atividade 2: Para descobrir se passou de ano, um aluno resolveu calcular
seu rendimento escolar. Sabendo que para passar de ano o total de suas notas deveria ser 20
pontos, ele realizou a seguinte operação com suas médias: 3M+ 5M+ 5M+ 8M+ MRC. Ele
passou de ano? Explique o que acontece ao utilizar a tecla M+.

O intuito dessas atividades foi o de manipulação do artefato calculadora, a fim de que
os alunos a explorassem para realizar posteriormente o processo de gênese instrumental,
transformando a mesma em um instrumento. Os registros de dados dessa etapa foram feitos
por meio de observação com gravação de áudio.
Na terceira sessão de estudo realizamos a construção de situações didáticas para o
ensino de potência integrado à utilização da calculadora na condição de instrumento. Esse
momento ocorreu de forma individual, no qual cada professor desenvolveu situações didáticas
em consonância com o contexto de sua turma, considerando a faixa etária de seus alunos e os
assuntos de interesse. Fundamentados pela abordagem instrumental e a teoria das situações,
os mesmos buscaram desenvolver situações que utilizassem a calculadora para construção da
ideia de potência por meio de situações didáticas.
Os primeiros aspectos considerados para construção das situações pelos professores
participantes foram a faixa etária dos alunos, escolhendo o meio material para construção das
situações, além da calculadora. Visto que os dois professores alegaram que uma atividade que
utilize a calculadora enquanto instrumento atrelado ao manuseio de materiais concretos para
construção do saber potenciação, proporcionaria um melhor entendimento para os alunos.
Explanaremos inicialmente as situações da Professora Ana e em seguida as do Professor
Pedro.
O primeiro aspecto levado em consideração pela Professora Ana foi o fato de sua
turma ser matutina, com 36 alunos de faixa etária de 12 a 13 anos, cursando a série pela
primeira vez. Devido a isso, ela optou por construir situações relacionadas a materiais
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concretos que instigassem o interesse dos alunos, fazendo com que os mesmos aceitassem o
desafio das situações.
Nesse sentido, a Professora Ana optou por realizar as situações com os materiais
palitos de picolé e folhas de papel ofício, com a finalidade de alcançar a faixa etária dos
alunos.
Para construção das situações, a Professora Ana expressou os seguintes aspectos:
Conteúdo: Potência; Desafio para o aluno: Resolver situação utilizando a calculadora como
material concreto, de forma integrada à potência; Estratégia: descobrir o conceito de potência
antes de trabalhar o conteúdo formalizado, realizando multiplicações de fatores iguais.
Baseada nesses aspectos, ela iniciou a construção de duas situações didáticas que
contemplassem os mesmos. A primeira situação construída foi a adaptação de uma atividade
sobre dobradura. O material utilizado foi folha de papel ofício, além da calculadora. O tipo de
situação escolhida foi uma situação didática, na qual foi planejada para que os alunos
construíssem o conhecimento em grupo, com a intervenção do professor apenas para
esclarecer algumas dúvidas quando necessário. Salientamos, que o meio no qual essa situação
está inserida conta com o instrumento calculadora e objeto concreto, folha de ofício
(BROUSSEAU, 1986). Abaixo, segue a situação 1, elaborada pela Professora Ana:
Situação 1 da Professora Ana: Com uma folha de papel ofício e uma calculadora simples
resolva o desafio abaixo.
Passo 1: Dobre a folha de papel ao meio e observe que obteve 2 partes iguais, digite o número
2 na calculadora, escolha uma das quatro operações e registre na calculadora.
Passo 2: Agora dobre mais 1 vez e registre na calculadora.
Passo 3: Dobre mais 1 vez a folha e registre na calculadora conservando a operação escolhida
anteriormente.
Passo 4: Novamente dobre a folha e registre na calculadora.
Passo 5: Sem abrir a folha, responda em quantas partes a folha ficou dividida.
Passo 6: Explique a estratégia utilizada.
Passo 7: Qual operação você utilizou na calculadora?
Passo 8: Agora abra a folha de papel e compare a quantidade de partes em que a folha está
dividida com o resultado encontrado na calculadora.
O objetivo da Professora Ana, conforme explicitado na apresentação da situação na
sessão de estudo, é fazer com que os alunos percebam uma multiplicação de fatores iguais a
cada vez em que dobram a folha; para isso, eles devem registrar na calculadora cada vez que
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realizam uma dobra na folha, dividindo a parte inteira em duas partes. A Professora Ana alega
que ao trazer o meio material com a calculadora e a utilização da folha de papel ofício, os
alunos aceitam o desafio da situação mais rapidamente. Ela ainda reitera que, ao solicitar aos
alunos a escolha de qualquer uma das quatro operações, proporciona a oportunidade de
escolha e desenvolvimento de estratégias, incentivando, assim, que os alunos possam agir,
falar e tirar suas próprias conclusões. Nessa perspectiva, Professora Ana ressalta que o
processo de deixar livre a operação utilizada proporciona uma rica construção que se
fortalecerá no momento de institucionalização feito por ela, enquanto professora da turma, ao
mostrar os resultados encontrados e explicar a multiplicação de fatores iguais como uma
potenciação.
De acordo com o registro dessa sessão de estudo, ela afirma que tal situação
proporcionará a integração da calculadora para o ensino de potência, devido ao fato de ter
trabalhado com os alunos os esquemas de uso e de ação instrumentada, explorando as
propriedades da calculadora e em seguida apresentando a situação para construção do saber
potência, permitindo, assim, uma utilização efetiva. Analisando essa situação construída pela
Professora Ana, temos os seguintes aspectos, abordados na Tabela 05:
Tabela 05: Análise da situação 1 Professora Ana
Tipo de tarefa
Tipo de técnica
Tipo de discurso
tecnológico-teórico
Tarefa
do
tipo:
descobrir em quantas
partes ficou dividida
a folha calculando
com a calculadora.

Técnica na qual o Definição
aluno resolve por potenciação.
meio
de
multiplicação
de
fatores iguais.

de

Fonte: a autora (2015).

Após a situação 01, a Professora Ana elaborou uma segunda situação didática,
utilizando, além da calculadora simples, palitos de picolé, conforme apresentada abaixo:

Situação 2 da Professora Ana: Construa um triângulo com os palitos de picolé recebidos.
1. Quantos palitos você utilizou?
2. Utilizando a calculadora triplique a quantidade de palitos utilizada para construção do
triângulo anterior e registre. Com o resultado encontrado é possível construir um único
triângulo com lados iguais? Caso seja possível faça a construção.
3. Com a quantidade de palitos utilizados para construção do triângulo anterior triplique
novamente na calculadora e registre o resultado. É possível construir outro triângulo com essa
quantidade de palitos? Se sim, construa.
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4. O que vocês observaram com a construção de cada triângulo?
5. Qual a operação matemática utilizada?

Aqui a professora Ana ressalta a importância da manipulação do material integrado à
calculadora para o trabalho com a ideia de potência, trabalhada no 6º ano do EF.
Na situação 2, a Professora Ana informa que uma condição para realização da
atividade é a necessidade de se fixar uma quantidade de 4 palitos para iniciar a resolução da
situação. Essa restrição ocorreu devido à intenção de, junto com a construção do saber
potenciação, relembrar a propriedade fundamental de existência dos triângulos.
Após a primeira manipulação, e percepção que com 3 palitos se constrói um triângulo,
a atividade se desenvolve solicitando que os alunos tripliquem o valor de palitos gastos para
construção dos triângulos; assim ela deduz que os alunos perceberão a regularidade de uma
multiplicação de base 3, institucionalizando, desse modo, o saber potenciação ao final da
atividade. A Professora Ana salienta, conforme registro de áudio, que se espera nessa situação
que os alunos observem a regularidade na multiplicação da quantidade de palitos,
proporcionando de forma intuitiva a construção do saber potenciação, realizando 3 x 3 x 3 =
27. Analisando a situação 2 da professora Ana, temos os seguintes resultados:

Tabela 06: Análise da situação 02 Professora Ana
Tipo de tarefa
Tarefa do tipo calcular
e representar.

Tipo de técnica

Tipo de discurso
tecnológico-teórico
Técnica de resolução por Busca de padrões
tentativa e erro e técnica numéricos
na qual o aluno utiliza o matemáticos
e
recurso de visualização. regularidades.
Fonte: a autora (2015).

Destacamos, que na construção das situações não interferimos enquanto pesquisador,
apontando o que está certo ou errado, visto que achamos importante que os professores
externem sua compreensão sobre o tema abordado e as teorias trabalhadas, pois o nosso
objetivo geral com a pesquisa é compreender como os professores integram uma proposta de
uso da calculadora transformada a instrumento para construção do saber potência por meio de
situações didáticas.
Apresentando as situações desenvolvidas pelo Professor Pedro, nos convém destacar a
descrição da turma do mesmo. De acordo com ele, a turma do 6º ano do Ensino Fundamental,
na qual realizamos a aplicação da pesquisa, compõe-se por uma média de 20 alunos, sendo
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que todos eram repetentes do turno vespertino, porém apenas 6 frequentavam de fato as aulas,
5 meninos e 1 menina, com idade entre 14 e 16 anos.
O meio para construção da atividade escolhido pelo Professor Pedro também foi o
meio material, ele justificou sua escolha pela dificuldade que os alunos tinham na
aprendizagem de matemática.
O Professor Pedro escolheu para elaboração das situações didáticas, utilizando a
calculadora integrada para o ensino de potenciação, os seguintes materiais: cubos, caixa de
madeira e tabuleiro de xadrez. O Professor Pedro salientou que os alunos ainda não tinham
visto o conteúdo potenciação nesse ano letivo. E para elaboração das situações esboçou os
seguintes pontos: Meta: Construção do procediemnto de potência com uso da calculadora;
Materiais: Calculadora, Caixa de madeira 5cm x 5cm, cubos de madeiras de 1cm x 1cm,
tabuleiro de xadrez; Desafio: Instigar o aluno a perceber a regularidade de um produto com
fatores iguais por meio da calculadora e da manipulação dos objetos; Resultados esperados:
fazer com que os estudantes construam o procediemnto de potência de forma intuitiva, por
intermédio do manuseio da calculadora e dos demais materiais, sem formalização prévia.
De posse da calculadora, de um caderno e de um planejamento prévio, o Professor
elaborou a seguinte situação para aplicação em sua turma:

Situação 01 do Professor Pedro: Dado uma caixa no formato de cubo que possui 5 cm de
largura, 5 cm de comprimento e 5 cm de altura, determinar quantos cubinhos de 1cm de
largura, 1cm de comprimento e 1 cm de altura cabem dentro dessa caixa.
1º) Utilizando a calculadora encontre o resultado do problema.
2º) Explique qual a estratégia utilizada para resolver o problema.
3º) Qual a operação matemática utilizada para resolver o problema?
4º) Agora, com auxílio de outros cubinhos, preencha todo o cubo para confirmar o resultado
encontrado.

Para realização desse problema, o Professor Pedro determinou que a quantidade de
cubos de 1cm x 1cm, seria 15, para que, a partir dessa quantidade, eles traçassem uma
estratégia para resolver o problema solicitado. Ressaltou, ainda, que o uso dos cubinhos junto
à calculadora, com a intenção didática de construir a ideia inicial de potência por meio desses
materiais, é desafiador para o aluno, visto que faz com que o mesmo aceite o desafio e, dessa
forma, desenvolva as estratégias e as valide com os conhecimentos prévios trabalhados. Essa
situação foi classificada pelo professor como uma situação adidática; a qual é caracterizada
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pelas dialéticas, e o professor não intervém no processo de construção do conhecimento,
somente na fase de institucionalização.
Deste modo, temos abaixo a análise da situação 1 do Professor Pedro:

Tabela 07: Análise da situação 1 Professor Pedro
Tipo de tarefa
Tarefa
do
tipo:
encontrar a quantidade
de cubinhos de 1 cm
para preencher toda a
caixa em formato de
cubo.

Tipo de técnica

Tipo
de
discurso
tecnológico-teórico
Técnica de resolução por Busca
de
padrões
tentativa e erro;
numéricos matemáticos
e regularidades;
Técnica na qual o aluno
utiliza o recurso de Definição
de
visualização.
potenciação.
Fonte: a autora (2015).

De acordo com o Professor Pedro, as variáveis didáticas dessa atividade foram duas:
Variável 1 (V1): o tamanho e formato da caixa. Determinamos como variável didática o
tamanho da caixa e formato, pois à medida que alteramos as medidas e mudamos o formato
da caixa estaremos modificando as estratégias, bem como o saber matemático em jogo.
Tomamos por exemplos que a medida da caixa passa a ser 5cm de altura, 15cm de
comprimento e 5cm de largura; teremos uma caixa em formato retangular, a partir da qual o
saber matemático a ser trabalhado não será mais potência. Variável 2 (V2): a quantidade de
cubos de 1cm entregue aos alunos. Os valores dessa variável determinam a estratégia que
levará a construção do saber potência, pois, alterando-se a quantidade de cubos, se poderá
influenciar na estratégia utilizada, fazendo com que os alunos realizem outra operação como,
por exemplo, a adição.
A segunda situação elaborada pelo Professor Pedro abordava o tema tabuleiro de
xadrez. Diferente da situação anterior, nesta os alunos não podem manipular o tabuleiro antes
de encontrar o resultado. Segue abaixo a situação:

Situação 02 do Professor Pedro: Sabendo-se que um tabuleiro de xadrez tem o formato de
um quadrado (figura geométrica que possui os quatro lados iguais e quatro ângulos iguais), e
que suas casas estão distribuídas em linhas e colunas, no qual cada linha e cada coluna possui
8 casas, diga quantas casas possui o tabuleiro de xadrez.
1º) Descubra o resultado utilizando a calculadora.
2º) Explique a estratégia utilizada para resolver o problema.
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3º) Manipulando o tabuleiro de xadrez, compare a quantidade de casas do tabuleiro com o
resultado encontrado.
Essa situação solicita a criação de uma estratégia para utilização da calculadora no
intuito de encontrar o resultado. Desse modo, o Professor Pedro afirma que essa situação
permite, em grupo, a discussão e formulação de estratégias de resolução, bem como
elementos para validar a estratégia utilizada tendo a calculadora como um instrumento, visto
que foi utilizada para construir um conhecimento matemático exigindo a criação de um
esquema de utilização para realizar a tarefa solicitada.
Nesse sentido, o Professor Pedro apresenta que, para que aconteça a construção do
saber potenciação, é necessário que uma das estratégias utilizadas por alguns dos alunos seja a
multiplicação dos fatores iguais; mas ele reitera que as diferentes estratégias que venham a
aparecer

apresentando

resultados

diferentes

ou

iguais

serão

aproveitadas

na

institucionalização do saber, mostrando a importância da potenciação e a eficiência da mesma
nesse tipo de situação. Analisando essa situação, temos os seguintes dados:
Tabela 08: Análise da situação 2 do Professor Pedro
Tipo de discurso
Tipo de tarefa
Tipo de técnica
tecnológico-teórico
Tarefa
do
tipo Técnica na qual o Definição
descobrir, encontrar aluno resolve por potenciação.
e/ou completar.
multiplicação
de
fatores iguais.

de

Fonte: a autora (2015).

Nessa situação, temos, conforme apresentado pelo Professor Pedro, uma variável:
Variável 1 (V1): a escolha do formato da peça (nesse caso o tabuleiro de xadrez, formato
quadrado) para realização da atividade. Determinamos como variável didática o formato do
tabuleiro, pois se escolhêssemos um objeto material com outro formato o saber envolvido não
seria mais potenciação, bem como a estratégia a ser utilizada.
As situações apresentadas dos dois professores foram construídas em encontros
separados, respeitando-se o perfil de cada turma e onde nós, pesquisadores, assumimos o
papel de mediador nesse processo de construção, no qual os professores se sentiram livres
para elaboração das situações didáticas apresentadas. Salientamos que os procedimentos de
coleta de dados foram os documentos construídos, ou seja, as situações e a gravação de
áudios.
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A quarta sessão de estudo foi destinada ao refinamento da proposta. Nessa sessão de
estudo, realizamos uma revisão e discussão geral sobre aspectos das situações elaboradas,
conduzida com os dois professores, pois a intenção consistiu em executar um trabalho
colaborativo de aperfeiçoamento das situações construídas na nossa primeira proposta de
intervenção. Analisamos cada situação passo a passo, avaliando a escrita adequada para cada
faixa etária, as possíveis dificuldades de interpretações ambíguas, se os materiais concretos
estariam adequados no quesito segurança e o objetivo proposto de cada situação didática.
Levamos todos os materiais para realização das situações e testamos cada um, desde as
calculadoras até a medida dos cubinhos de 1cm², para padronização. Essa sessão foi de suma
importância, devido à colaboração dos professores para aperfeiçoamento de escrita e
obstáculos presentes nas situações apresentadas com o propósito de deixar o mais clara
possível para os alunos.
Abaixo, destacamos algumas alterações:

1. Substituição da palavra dispostas por distribuídas na situação 2 do Professor Pedro;
2. Acréscimo da definição de quadrado na situação 2 do Professor Pedro;
3. Serraram-se as caixas de madeiras em formato de cubo para buscar uma maior precisão nas
medidas da mesma;
4. Na situação 1 da professora Ana houve o acréscimo ―dobrar em parte iguais‖ para ficar

mais claro aos alunos.
Realizamos também nessa sessão a montagem das propostas, nas quais as atividades
de esquema de uso nas duas turmas foram idênticas e as situações diferenciadas, sendo as
situações da Professora Ana aplicadas em sua turma e as situações do Professor Pedro
aplicadas também em sua turma de 6º ano. O procedimento de coleta de dados foi observação
com gravação de áudio. As situações analisadas acima dos Professores Pedro e Ana já
estavam com as alterações realizadas.
A quinta sessão de estudo foi a etapa de aplicação da proposta elaborada pelos
professores. Na turma da professora Ana ocorreu em dois dias no turno matutino, sendo que
no primeiro dia foi no horário das 10h20min às 11h10min, e o segundo das 9h10min às 10h.
Já na turma do Professor Pedro, ocorreu no turno vespertino, no horário das 16h20 às 17h40;
entretanto, devido ao atraso dos alunos, iniciamos às 16h45min, e terminamos às 17h45min,
em um único dia. Essa aplicação foi acompanhada de observação com filmagem, com a
finalidade de registrarmos todo o momento de aplicação, para que não perdêssemos nenhum

111

detalhe, tanto do professor aplicando a proposta, quanto do comportamento dos alunos ao se
depararem com a utilização da calculadora para construção de um conhecimento matemático.
Relataremos a aplicação das propostas dos professores, apresentando primeiro a da Professora
Ana e em seguida a do Professor Pedro.

6.3.1.3.1 Aplicação: turma da Professora Ana
Como mencionado anteriormente, a turma da Professora Ana é composta por 36
alunos, frequentes, do 6º ano do Ensino Fundamental. A primeira aplicação ocorreu depois do
intervalo, no horário de 10h20min. Para aplicação da proposta, a Professora Ana iniciou nos
apresentando enquanto pesquisadores para os alunos; em seguida, começou a organizar a sala
em sete grupos, 4 com cinco alunos e 1 com seis, para desenvolvimento da sequência didática
planejada por ela. Posteriormente, ela distribuiu os materiais: calculadoras tipo padrão para os
grupos, uma folha para cada participante, contendo as situações, e uma folha em branco para
cada participante realizar as dobras necessárias à primeira situação. Ao receberem a
calculadora, os alunos já ficaram bastante eufóricos, realizando diversos questionamentos
sobre a mesma. No entanto, a Professora Ana não respondia a todos os questionamentos,
devido a estar terminando de distribuir os materiais.
Terminada a distribuição do material, a Professora Ana principiou a aplicação da
proposta trabalhando os esquemas de uso apresentados. Começou com a leitura junto aos
alunos, solicitando que os estudantes realizassem as operações que estavam contidas no início
da atividade, passo a passo, acompanhando a leitura realizada por ela. Uma parte dos alunos
conseguiu encontrar o resultado almejado, realizando a manipulação da calculadora de forma
correta.
Para ajudar os alunos que não estavam conseguindo, a Professora Ana solicitou que os
colegas do grupo que conseguiram realizar as operações de forma correta acompanhassem
seus colegas que não obtiveram êxito nas respostas, para tentar descobrir onde foi o erro. Essa
estratégia da Professora Ana funcionou, tendo em vista que a turma era grande e tínhamos
apenas uma aula; a ajuda dos colegas, se comportando como monitores, contribuiu bastante
no processo de ensino e aprendizagem.
Nessa sequência, ao final de cada operação, a Professora Ana solicitou que os alunos
explicassem oralmente o que acontecia. Ao notar que os alunos compreenderam o processo de
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realização das operações, bem como o uso das teclas memória, ela prosseguiu para a situação
1.
Para resolução da situação 1, a Professora Ana orientou os alunos para que eles
fizessem a leitura da situação, a qual se destinava à dobradura da folha de papel ofício e
mostrou a folha que eles receberam para realizar a atividade, dobrando-a. Os alunos aceitaram
o desafio e deram início ao processo de tentar resolver a situação. A Professora Ana informa
aos alunos que estão com dificuldade de tirar números da memória da calculadora, que basta
desligá-la que limpa. Então, os alunos desligaram e ligaram a calculadora para iniciar o
registro da situação 1. Logo, eles começam a dobrar a folha e manipular a calculadora. Porém,
alguns grupos começaram a ter dúvidas relacionadas à situação explorada e chamam a
professora para sanar as mesmas. As principais dúvidas apresentadas pelos alunos estavam
relacionadas ao tipo de estratégia certa a ser utilizada e como dobrar a folha.
Nesse momento, a Professora Ana começou a intervir, passando em cada grupo e
esclarecendo o que tinha que ser realizado, explicando a necessidade de dobrar a folha e ir
registrando na calculadora, ao mesmo tempo, o número de dobras, escolhendo uma das quatro
operações elementares.
Entretanto, as dúvidas persistiam: num grupo começou a haver divergência entre as
estratégias utilizadas, devido a alguns alunos começarem a realizar a soma, outros a
multiplicação e outros a divisão, então eles resolveram chamar a professora para ajudá-los na
escolha. A Professora Ana explica que eles devem escolher a melhor estratégia para resolução
da situação e que após a escolha teriam que justificar a opção da estratégia e validar
mostrando qual operação matemática o grupo utilizou.
Seguidamente aos esclarecimentos das dúvidas dos alunos, a Professora Ana começa a
passar em cada grupo dando suporte, considerando que possíveis dúvidas ainda poderiam
surgir. Alguns estudantes a chamam para mostrar a estratégia utilizada, perguntando se está
certo, ao mesmo tempo em que explicam a estratégia por eles utilizada.
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Figura 18: alunos resolvendo a situação 01 da professora Ana.
Fonte: a autora (2015).

Ao perceber que os alunos estão dando indícios de utilização do processo da gênese
instrumental para construção do conhecimento matemático, a Professora Ana não responde a
pergunta com uma resposta do tipo sim ou não, mas explica que ela esclarecerá em breve se a
resposta em questão está certa ou errada. A professora Ana pede para que os alunos que
terminaram de resolver aguardem.
Em seguida, a Professora Ana solicita aos alunos que socializem as estratégias
utilizadas. Nesse momento, cada grupo apresenta suas estratégias; dos 6 grupos, 1 realizou a
soma, 1 outro divisão e os 4 restantes multiplicação. A partir desses resultados, a professora
vai ao quadro e apresenta os três modelos utilizados, iniciando a discussão sobre o modelo de
multiplicação, explicando o porquê de o modelo utilizando a divisão não deu certo. Porém, ela
não termina o momento de institucionalização do saber potência, devido ao horário, ficando
assim para a próxima aula. A situação 2 também não deu tempo de ser aplicada nessa turma
no primeiro encontro, devido ao tempo ser apenas o de uma aula e o processo de integração
necessitar de um tempo maior.
A segunda aplicação ocorreu em uma aula das 9h10min às 10h. De forma análoga à 1ª
aplicação, a professora Ana iniciou conversando com os alunos, explicando a continuação da
atividade; posteriormente, solicitou a formação dos mesmos grupos da 1ª aplicação. Logo
após, ela distribuiu as situações, 4 palitos de picolé e a calculadora, para os alunos e pediu
para que eles lessem a situação e a resolvessem. Diferente do primeiro momento, os alunos já
estavam familiarizados com a calculadora e começaram a ler e tentar resolver. A professora
optou por institucionalizar a situação anterior ao final dessa aula junto com a situação 2.
Nesse momento, a Professora Ana passava pelos grupos observando o andamento da
resolução sem interromper as discussões dos alunos na resolução. Alguns a chamavam para
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perguntar se o procedimento adotado estava certo, mas a professora solicitava que discutissem
em grupo.
O primeiro momento da resolução foi a construção do triângulo com os quatro palitos.
Após receberem os materiais, os alunos tentaram construir um triângulo com os quatro
palitos, colocaram o palito no meio, em cima de outro, fizeram um lado com dois palitos,
entre outras estratégias. Depois, um aluno questionou à Professora Ana se poderia sobrar
palitos na construção do primeiro triângulo. A partir desse questionamento, a Professora Ana
respondeu pedindo para que os alunos lembrassem as propriedades de triângulo trabalhadas
na primeira unidade. A partir dessa resposta, os alunos discutiram com seus grupos e
concluíram que bastavam 3 palitos para formar um triângulo. Nesse momento houve a
insistência de alguns alunos de dois grupos em construir o triângulo com os 4 palitos, mas
seus próprios colegas de grupo mostraram, por meio da manipulação dos palitos, que com 4
não teriam como fechar o triângulo, concluindo que bastavam 3 palitos para construir um
triângulo.

Figura 19: Resolução da atividade 02 parte 01, da Professora Ana.
Fonte: a autora (2015).

Vencida essa dificuldade, os alunos partiram para o terceiro passo, o qual previa
triplicar a quantidade de palitos utilizando a calculadora. Nesse sentido, os alunos
multiplicaram 3 por 3, obtendo o resultado 9. Em seguida, pediram à Professora Ana 9 palitos
para tentar construir o triângulo. Acompanhando o modelo do primeiro triângulo, os alunos
construíram o triângulo maior colocando cada lado com 3 palitos.
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Figura 20: Resolução da atividade 02 parte 02, da Professora Ana.
Fonte: a autora (2015).

Após a construção, os alunos realizaram o passo quatro, triplicando novamente na
calculadora o número de palitos utilizado anteriormente, ou seja, 3 x 9, obtendo o resultado
27; e, conforme solicitado, os alunos pediram à professora 27 palitos para tentar construir o
triângulo. No momento da construção, os alunos discutiam sobre a melhor estratégia a ser
utilizada. Nesse momento, um aluno explicou em voz alta aos colegas de seu grupo que
bastava multiplicar na calculadora a quantidade de palitos utilizados em cada lado do
triângulo anterior por três para encontrar a quantidade de palitos para cada lado. Nesse
momento, a Professora Ana continuou apenas observando os alunos que resolviam a situação
em seus grupos, sem intervir.

Figura 21: Resolução da atividade 02 parte 03, da Professora Ana.
Fonte: a autora (2015).

Após observar que todos os alunos terminaram de resolver a situação, a Professora
Ana solicita que cada grupo apresente os resultados, bem como a estratégia utilizada. O
primeiro grupo apresenta que nessa atividade ―acontece uma repetição, aonde vai repetindo o
3 várias vezes, multiplicando. O primeiro triângulo é com 3 palitos, o segundo com 3 x 3 = 9
palitos e o terceiro triângulo é 3 x 3 x 3 = 27 palitos‖. O segundo mostrou que os triângulos
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são crescentes; no primeiro utiliza-se 3 palitos, o próximo 9, pois multiplica 3 x 3, e o último
9 x 3 = 27. E trouxe como operação a multiplicação. O terceiro apresentou que ―ao fazer o
triângulo 1, só conseguimos com 3 palitos, quatro não dá. E aí triplicamos por 3 e fizemos o
outro e depois triplicamos o 9 e fazemos o último com 27 palitos, observamos uma
multiplicação de vários 3‖. Os demais grupos tiveram observações similares, comentando que
essa atividade envolveu multiplicações de um mesmo número para encontrar os demais
triângulos, pois, inicialmente, havia 3, em seguida 3 x 3, para construir o segundo triângulo e
para o terceiro realizou-se 3 x 3 x 3.
Após a explanação das respostas dos alunos, a Professora Ana foi ao quadro, e, a partir
da resposta dos mesmos, realizou a etapa de institucionalização. Em seguida, ela formaliza o
saber matemático potência mediante os resultados de multiplicação de fatores iguais da
situação 1 e da situação 2. Logo após, a professora Ana apresenta as características de
potenciação, base, expoente e potência, bem como a sua definição como uma multiplicação de
um mesmo número repetidas vezes, ou seja, produto de fatores iguais.

Figura 22: Momento de Institucionalização da Professora Ana.
Fonte: a autora (2015).

Nesse momento, observamos que a Professora Ana trouxe a calculadora a serviço da
construção do conhecimento matemático, pois, ao elaborar e aplicar as situações integrando a
calculadora para o ensino de potenciação, proporcionando a criação de esquemas para
utilização da calculadora, temos uma evolução do artefato para instrumento, conforme aborda
Rabardel (1995).
De acordo com Chachoua (2014), para integração das tecnologias é necessário uma
formação para o professor que proporcione a conversão da matemática, além do tempo, para
dedicação em aprender uma nova tecnologia. Bittar (2011) ainda acrescenta que, para que um
instrumento esteja integrado ao ensino de matemática, é necessário que ele faça parte do
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arsenal de materiais do professor e não apenas em situações esporádicas. Devido a isso,
ressaltamos a importância de todo o processo de construção e aplicação das situações com os
professores. Nesse sentido, no que se refere à ferramenta tecnológica calculadora, tanto a
Professora Ana quanto o Professor Pedro participaram das sessões de estudos que
promoveram a integração da calculadora transformando-a em instrumento para o ensino de
potência. Prosseguiremos com a aplicação na turma do Professor Pedro.

6.3.1.3.2 Aplicação: turma do Professor Pedro
Diferente da turma da professora Ana, a turma do Professor Pedro, como foi
explicitado, possui apenas 6 alunos que frequentam a aula. Porém, no dia da aplicação havia 5
alunos. A aplicação ocorreu após o intervalo, no turno vespertino. A realização da aplicação
se iniciou às 16h45min, devido à turma ter entrado atrasada, mas, em contrapartida, ficamos
até às 17h45min, sendo os últimos a sair do colégio.
O Professor Pedro iniciou a aplicação da atividade nos apresentando a turma; em
seguida, explicamos os procedimentos da gravação de imagem, explicitando a não utilização
do vídeo para outros fins, bem como os procedimentos éticos aos alunos. A seguir, ele
entregou uma calculadora para cada aluno, seguida da atividade, e solicitou aos alunos que
acompanhassem a leitura das questões com ele. Após a leitura, os alunos foram convidados a
realizar as operações solicitadas e observar o que acontecia. Seguidamente, eles explicitaram
oralmente o que acontecia; alguns deles apresentaram algumas dificuldades em esclarecer o
que faziam, mas o professor auxiliou no momento de explicitação dos alunos.
Prosseguindo para a situação 1, o professor Pedro organizou dentre o grupo maior,
uma dupla e um trio, e distribuiu uma caixa em formato de cubo com dimensões de 5 cm x 5
cm x 5 cm e 15 cubinhos de 1 cm x 1 cm x 1 cm para cada subgrupo, sendo que cada aluno já
estava com uma calculadora em mãos.
Para realização da solução, iniciaram resolvendo por estratégias individuais; 1 aluno
optou pela soma, outro por estimativa utilizando a calculadora e os outros três utilizando a
multiplicação das medidas comprimento, largura e altura. O professor acompanhou o processo
de fora, apenas observando a forma que eles abordavam.
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Figura 23: Resolução dos alunos da situação 01 do Professor Pedro.
Fonte: a autora (2015).

Após diversas manipulações na calculadora, os alunos decidiram por apresentar o
modelo da multiplicação. Mas um dos integrantes do grupo não compreendeu, então um dos
alunos do grupo mostrou como calcular, comparando o que ele fez na calculadora e
mostrando no cubo.
Nesse sentido, o professor solicitou que o grupo fosse ao quadro explicar o porquê
dessa escolha. Nesse momento, dois deles explicaram que a escolha foi devido à
multiplicação ser a operação mais eficiente para realização dessa situação:
Para completar o cubo maior, colocamos 5 cubinho referente a altura, 5 referente a
largura e 5 referente ao comprimento, dessa forma, dá certo, pois utilizamos a
calculadora para multiplicar as três medidas, conferimos colocando os cubinhos em
cada medida do cubo maior.

E, ao confirmar a quantidade de cubinhos que cabe dentro do cubo maior, colocando
individualmente, conferiu os 125 encontrados com a resolução da situação.
Destarte, o Professor Pedro não interferiu no desenvolvimento da situação de forma
explícita, apenas solicitou que o grupo que deveria responder em conjunto, discutindo a
melhor estratégia. E assim, os alunos utilizaram a calculadora para construção do
conhecimento matemático.
Após apresentação dos resultados da situação 1 pelos alunos, o Professor Pedro
solicitou que eles continuassem resolvendo as situações apresentadas, nesse caso, a situação 2.
Nela, os alunos do grupo aceitaram o desafio e compreenderam de forma mais rápida que a
questão anterior. A situação solicitava a quantidade de casas de um tabuleiro de xadrez.
Acompanhando a resolução dessa situação, o grupo apresentou duas estratégias. A primeira,
fazendo somas sucessivas na calculadora, somando 8, oito vezes, e a segunda multiplicando 8
x 8. Os alunos apresentaram as duas estratégias, porém especificaram a facilidade da
multiplicação para descoberta, por ser a mais prática. Após a resolução dessas questões, o
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Professor Pedro entregou o tabuleiro de xadrez para que os estudantes confirmassem suas
hipóteses.

Figura 24: Resolução dos alunos da situação 02, do Professor Pedro.
Fonte: a autora (2015).

Após esse momento, o Professor Pedro institucionalizou as duas situações
apresentando o que eles fizeram, ou seja, que essa multiplicação de fatores iguais chama-se
potência. Nesse sentido, o Professor Pedro mostra como se escreve uma potência, os
elementos da mesma e aproveita para associar as situações dadas com o cálculo de área e o
volume, como um objeto matemático a ser estudado que pode ser escrito como potência.
Assim, junto aos alunos, o Professor Pedro institucionaliza um novo conhecimento
matemático, denominado potenciação, utilizando a calculadora como um instrumento
integrado a situações didáticas para construção do novo saber.

Figura 25: Momento de institucionalização do Professor Pedro.
Fonte: a autora (2015).
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6.3.1.4 Fase 4 – Análise a posteriori e validação
A análise a posteriori de uma sessão, segundo Almouloud (2007, p. 177), ―é o
conjunto de resultados que se pode tirar da exploração dos dados recolhidos e que contribui
para a melhoria dos conhecimentos didáticos que se têm sobre as condições da transmissão do
saber em jogo‖.
De acordo com os dados recolhidos da experimentação nas sessões de estudos e
aplicação das propostas construídas pelos professores, relacionaremos com os objetivos
definidos a priori, de modo a permitir estimar sobre os fenômenos observados.
O PEP foi embasado por três teorias bases da Didática da Matemática. A primeira foi a
Teoria da Instrumentação de Rabardel (1995), a fim de proporcionarmos a interpretação da
calculadora enquanto um instrumento para os professores participantes. A segunda foi a
Teoria das Situações Didáticas, que nos permite compreender o trabalho com situações
elaboradas para aprendizagem de um saber, de modo a nos embasar para construção e análise
de situações didáticas voltadas para o ensino e aprendizagem de potência. E, por fim, temos a
Teoria Antropológica do Didático, que nos auxilia nas análises das situações didáticas, bem
como das organizações matemáticas e didáticas das tarefas elaboradas. Nessa perspectiva,
nosso quadro teórico vem no intuito de nos fornecer elementos para nossas análises.
A partir das análises praxeológicas feitas das atividades construídas pelos professores
na experimentação, obtivemos elementos para relacionar com o nosso objetivo, buscando
compreender como os professores integram a calculadora simples para construção do saber
potência a partir de situações didáticas.
Observamos na sessão 1, ao questionarmos aos professores sobre as principais
dificuldades com o ensino e aprendizagem de potenciação para os alunos, que ambos
responderam que a multiplicação da base por expoente ainda prevalece, sendo um dos erros
mais comuns cometidos pelos alunos. E assim, os dois professores levantam a hipótese de que
o motivo para que esse ―erro‖ persista seja a abordagem adotada ao explicitar o conteúdo.
Desse modo, ao apresentarmos a calculadora como uma possível estratégia a ser trabalhada de
forma integrada ao ensino de potência, tanto a Professora Ana quanto o Professor Pedro
optam por aceitar o convite de construir propostas para utilização da calculadora transformada
em instrumento para o trabalhar o saber potência, mesmo afirmando não terem trabalhado
com a calculadora em seu percurso de estudo.
Em meio a essas dificuldades no ensino de potência, e a utilização da calculadora para
construção desse conceito, inferimos, a partir do MED e do relato dos professores, que essas
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dificuldades muitas vezes estão atreladas às escolhas didáticas dos professores, os quais
preferem utilizar uma determinada abordagem apresentada pelo livro didático ou até mesmo
empregada em seu período de formação, limitando, assim, as possibilidades de trabalho com
diferentes abordagens para construção do saber potência.
E assim, a escola, enquanto instituição, acaba, de forma predominante, utilizando uma
mesma abordagem, devido às escolhas didáticas feitas pelos professores dessa instituição; não
explorando elementos cruciais para compreensão de um conceito. Dessa forma, o nosso PEP
surge como uma resposta a essa questão delicada, apresentando uma proposta para o ensino
de potência utilizando a calculadora de forma integrada a partir de situações didáticas e
esquemas de utilização.
Desse modo, analisamos nessa seção, de acordo com Artigue (1995), os dados
coletados na experimentação, confrontando com as nossas hipóteses de investigação.
Utilizamos as análises praxeológicas das atividades construídas pelos professores, bem como
as variáveis didáticas das mesmas e das situações apresentadas para eles.
Após a sessão 1, na qual realizamos um levantamento em relação às dificuldades
observadas sobre o ensino de potência e a utilização da calculadora para construção do
conhecimento matemático, em especial potenciação, iniciamos a nossa sessão de estudo 2.
Nela, buscamos mostrar aos professores envolvidos as contribuições da calculadora para
construção do conhecimento, sendo considerada enquanto um instrumento, a partir de
esquemas de utilização ressaltados por Rabardel (1995). Em seguida, apresentamos exemplos
de esquemas de uso para que os professores conhecessem as funcionalidades e propriedades
da calculadora, pois, ao resolvê-los, transformaria o artefato calculadora em instrumento,
permitindo, assim, sua integração.
Após o estudo sobre a integração da calculadora e transformação para instrumento,
realizamos um estudo sobre a Teoria das Situações Didáticas, na tentativa de embasar os
professores para criação de situações didáticas que permitam a construção do saber potência.
Nesse sentido, identificamos as variáveis didáticas, bem como analisamos as possíveis
mudanças das variáveis para construção do saber potência com a calculadora enquanto
instrumento.
Analisamos as situações criadas a partir da análise praxeológica, considerando os
blocos técnico-práticos e os tecnológico-teóricos. Essa análise nos permitiu perceber os
diferentes tipos de tarefas e técnicas que prevalecem na escolha didática do professor ao
construir situações didáticas que permitam a construção do procedimento de potência com a
utilização da calculadora.
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Nessa etapa da construção das atividades e situações didáticas que seriam utilizadas na
experimentação com os alunos, levamos em consideração o meio didático, no qual o aluno se
relaciona, considerando as possíveis técnicas utilizadas por eles para construção do
conhecimento potenciação.
Nesse sentido, percebemos que à medida que os professores construíam as situações
utilizavam diferentes variáveis e técnicas para o trabalho com potência e com o uso da
calculadora simples.

6.3.1.4.1 Organizações matemáticas e didáticas das sessões de estudos do PEP

Nessa fase de análise a posteriori, realizamos uma confrontação com a análise a
priori, em busca de validar as hipóteses formuladas. Destarte, realizamos um diagnóstico das
sequências de ensino, considerando as organizações matemáticas e didáticas, além das
organizações praxeológicas.
Iniciamos analisando as atividades propostas aos professores e, em seguida,
analisamos as situações criadas por eles. Utilizamos um quadro, para melhor compreensão da
confrontação das análises.
Quanto às primeiras atividades, estas foram relacionadas a esquemas de utilização,
sendo as primeiras para gestão das características do artefato, manipulando e percebendo o
que acontece. Depois, foi apresentado aos professores atividades sobre a utilização das teclas
memória e esquemas de ação instrumental, usando o artefato como um meio de realização,
conforme traz Rabardel (1995).
Essas atividades tiveram como objetivo permitir aos professores a vivência da gênese
instrumental, proporcionando, dessa forma, a transformação da calculadora de artefato para
instrumento. Posteriormente, foi apresentado um jogo com esquemas de atividades coletivas
instrumentais denominado de corrida ao 625.
Essa atividade se caracteriza por uma situação adidática, na qual a intenção de ensinar
não é apresentada ao sujeito, porém foi planejada para permitir que o sujeito aprenda
determinado saber. O objeto matemático em jogo nessa situação foi a potenciação. Como
mencionado anteriormente, essa atividade foi uma adaptação do jogo corrida ao n, de
Brousseau (1978), porém envolvendo potenciação.
Nessa atividade, solicitamos aos professores Pedro e Ana que jogassem para formular
a estratégia vencedora. Em seguida, realizassem uma análise do jogo. Ao jogar A corrida ao
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625, os professores chegaram à estratégia vencedora, na qual ambos observaram que a
estratégia vitoriosa deve escolher o número 5, visto que 625 é múltiplo de 5, e o vencedor
deve ser o segundo a jogar. Quanto à análise do jogo, obtivemos as seguintes respostas:

Quadro 02: Organização Matemática da Corrida ao 625, análise a priori e a posteriori
Tarefa T1 – OM pontual da corrida ao 625
Análise a priori

Análise a posteriori

Quanto ao tipo de tarefa: inferimos que os
professores teriam dificuldades por ser uma
atividade adidática, na qual a intenção de
ensinar não estava explícita.

Quanto à técnica utilizada para resolução:
prevemos o uso da técnica por tentativa,
devido a ser a mais utilizada pelos alunos do
6º ano.

Presumíamos dificuldades para mudanças de
variáveis didáticas para elaborar uma nova
tarefa com esse jogo.

Apesar de não ter trabalhado ainda com
situações didáticas no momento da aplicação,
os professores conseguiram compreender por
meio do jogo a intenção que estava por traz da
situação, identificando, assim, a estratégia
vencedora e o saber matemático que
fundamenta o jogo.
Por conhecerem que 625 é múltiplo de 5, os
professores foram direto à multiplicação,
registrando o processo realizado na
calculadora; porém, ressaltaram que a possível
estratégia a ser utilizada pelo aluno é por
tentativa e erro, realizando diversas
multiplicações.
A Professora Ana, presumiu que ao mudar o
tamanho do número a ser alcançado e as
possibilidades de escolha dos números a
serem
multiplicados,
oportunizaria
a
construção
do
conceito,
observando
regularidades relevantes para construção do
procedimento de potência, além de poder
abordar outros saberes.

Fonte: a autora (2015).

Após a resolução da situação corrida ao 625 e estudo sobre a Teoria das Situações
Didáticas, bem como a identificação das variáveis didáticas, solicitamos aos professores
participantes que modificassem as variáveis didáticas da situação. Como explicitado na
experimentação, as variáveis didáticas dessa situação foram as seguintes: variável 1 (V1): o
número escolhido. Determinamos como variável didática o número escolhido, pois à medida
que escolhemos o número a ser alcançado altera-se a estratégia aplicada. Variável 2 (V2):
organização de interações entre os alunos. Os valores dessa variável determinam a estratégia
vencedora, pois à medida que aumenta a quantidade de jogadores influencia-se a estratégia
vencedora.
Ao solicitarmos as mudanças de variáveis, a Professora Ana apresentou as seguintes
alterações: se alterarmos o valor do número, e de 625 escolhermos 1024, limitando a escolha
do número de 1 a 4, teremos duas possíveis estratégias vencedoras; a primeira utilizando o
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número 2 e a segunda utilizando o número 4. Desse modo, proporcionará uma discussão
bastante relevante para construção do saber potência abordando os expoentes; além disso,
permitirá uma discussão sobre a relação múltipla de 2 e 4.
Já o professor Pedro alterou a variável 2 e 1, justificando a alteração na estratégia
vencedora: se mudarmos V1 para 117649, teremos um número grande; porém, ao solicitarmos
a escolha dos números de 1 a 8, ampliamos as possibilidades de tentativa dos alunos dando
mais oportunidades para realizar os cálculos na calculadora compreendendo a multiplicação
de fatores iguais. Podemos também ampliar a quantidade de jogadores, alterando assim a
estratégia vencedora, permitindo a discussão da melhor estratégia de jogo.
Desse modo, ao realizar as mudanças de variáveis, os dois professores analisaram a
situação modificada apresentando o bloco técnico-prático e o bloco tecnológico-teórico.
Tabela 09: Análise das Situações 1 com as variáveis didáticas alteradas
Tipo de discurso
Alterações
Tipo de tarefa
Tipo de técnica
tecnológico-teórico
Professora Ana

Professor Pedro

Chegar ao 1024, ou
seja, tarefa do tipo
encontrar, descobrir o
valor procurado.

Técnica por tentativa e
erro, aplicando a
multiplicação
de
fatores iguais.

Procedimento
(definição)
de
potenciação
e
números múltiplos.

Chegar ao 117649, ou
seja, tarefa do tipo
encontrar, descobrir o
valor procurado.

Técnica por tentativa e Procedimento
erro, aplicando a (definição)
multiplicação
de potenciação.
fatores iguais.

de

Fonte: a autora (2015).

Sobre a mudança de variáveis, inferimos que a mudança da variável 1 foi a que
permitiu uma maior discussão quanto ao saber potenciação com o uso da calculadora. Pois,
tanto Professora Ana quanto Professor Pedro apresentaram a variável 1 como de grande
relevância para construção do saber potência, porque permite que os alunos efetuem a
operação potenciação sucessivas vezes, antes de ser institucionalizado o saber. Além disso, a
Professora Ana destacou que esse tipo de situação envolvendo desafios e/ou materiais de
manipuláveis junto à utilização da calculadora estimula o interesse dos alunos do 6º ano do
EF.
Após essa análise, os professores deram início às criações de atividades que
possibilitassem a integração da calculadora pelos seus alunos.
Conforme observamos nas sessões de estudo, os professores optaram por desenvolver
atividades de esquemas de uso e esquemas de ação instrumental, conforme aborda Rabardel
(1995), para apresentação da calculadora aos seus alunos antes de trabalhar com potência.
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Nesse sentido, eles elaboraram questões seguindo o modelo apresentado e versaram sobre as
questões com atividades diretas e contextualizadas.
A seguir, relataremos a análise da organização praxeológica das atividades dos dois
professores juntos, pois ambos elaboraram atividades similares para a familiarização dos
alunos com a calculadora.
Quadro 03: Análise das Atividades criadas pelos Professores – esquema de uso
Atividade

Tipo de tarefa

Tipo de técnica

Atividade
1: Tarefa
do
tipo: Técnica
na
qual
Professora Ana e resolver a operação utiliza-se
Professor Pedro.
solicitada.
regularidades
e
padrões numéricos.
Ex.: 3 x 3 ===

Tipo de discurso
tecnológico-teórico
Busca de padrões
numéricos
matemáticos
ou
regularidades;
Procedimento
(definição)
de
potenciação.

Atividade
2: Tarefa
do
tipo: Técnica na qual se Definição
Professora Ana e resolver
alguma utiliza operações para operações
Professor Pedro.
situação-problema.
o
cálculo, fundamentais.
empregando as teclas
memórias.

das

Fonte: a autora (2015).

A partir dessa análise, observamos que as criações dos professores para que os alunos
se familiarizem com a calculadora perpassaram pelas operações fundamentais, com o intuito
de fornecer-lhes uma visão geral das possibilidades de utilização da calculadora para resolver
operações matemáticas. No momento de escolha das atividades para montar a proposta de
intervenção para suas respectivas salas de aula, os professores Ana e Pedro optaram pelas
atividades 1, por questões individuais:
Professora Ana: Optei pela atividade 1, pois como a aplicação eu reservei uma aula,
penso que ela proporcionará um conhecimento geral da calculadora para os alunos
em um menor espaço de tempo, para que possamos dar continuidade com as
situações.
Professor Pedro: Comungo com professora Ana, pois quando eu for aplicar utilizarei
apenas um dia com duas aulas, porém os alunos costumam chegar atrasados, dessa
forma prefiro a atividade mais objetiva, para que consiga um conhecimento da
calculadora mais rápido.

Desse modo, resolvemos não influenciar nas escolhas dos professores, visto que eles
conhecem suas turmas e suas particularidades. Podemos inferir que a escolha das atividades
diretas pelos professores para o esquema de uso, pode estar influenciada pelos modelos
apresentados no livro didático trabalhado, pois, conforme análise realizada do livro,
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observamos que as atividades que mais prevalecem são as do tipo ―direta‖, e, assim, essa
escolha resulta em efeitos do contrato estabelecido em classe. Realizadas as escolhas das
atividades número 1, executamos, após a aplicação nas duas turmas, uma confrontação com o
que era esperado com a atividade pelos professores e o que de fato ocorreu, ou seja, a análise
a priori e a análise a posteriori.
Salientamos que no momento de aperfeiçoamento da proposta para aplicação em sala
os dois professores utilizaram uma mesma atividade para familiarização da calculadora, a qual
versava entre as duas propostas de atividade 1 apresentada.
Abaixo, especificamos as questões utilizadas pelo professor Pedro e pela professora
Ana.
1º) Explorando a calculadora:
Apertem a seguinte tecla e observem o que acontece:
a) 3 + 5 = = =
b) 4 x = = =
2º) Vamos conhecer o uso das teclas memória:
Experimente a seguinte utilização da tecla memória e observe o que acontece.
20 M+ 2 x 5 M- MRC. O que aconteceu?
E, assim, elaboramos no quadro abaixo a confrontação com as análises a priori e a
posteriori, levando em consideração o que era esperado e o que de fato aconteceu na
aplicação das atividades para os alunos.

Quadro 04: Organização Matemática dos esquemas de uso da Professora Ana e do
Professor Pedro, análise a priori e a posteriori
Tarefa T1 – OM pontual dos esquemas de uso
Análise a priori
Professora Ana: quanto à tarefa criada, a
Professora deduz que os alunos não terão
dificuldades na questão 1; inferimos que a
questão 2 apresenta uma maior dificuldade,
por serem teclas raramente utilizadas pelos
alunos.

Análise a posteriori
Professora Ana: apesar de não ter trabalhado
ainda com as teclas memórias, os alunos
tiveram um bom desempenho nas questões,
visto que a professora foi realizando a leitura
junto aos alunos, ao mesmo tempo em que
eles iam resolvendo; assim, na medida em que
apareciam dúvidas quanto ao procedimento de
resolução, os colegas de grupo auxiliavam.
Quanto à questão 1, os resultados almejados
foram alcançados.

Professor Pedro: deduziu que os alunos não Professor Pedro: os alunos não apresentaram
teriam dificuldades na questão 1, mas já na dificuldades na questão 1, porém na questão 2
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questão 2 apresentariam uma maior tiveram algumas pequenas dificuldades, a
dificuldade, por serem teclas raramente exemplo de como apagar um número
utilizadas pelos alunos.
registrado na memória, mas o Professor
esclareceu.

Professora Ana e Professor Pedro: quanto à
resolução, solicitou-se que realizassem
operações matemáticas no intuito de conhecer
algumas
funcionalidades
básicas
da
calculadora.

Professora Ana e Professor Pedro: em
ambas as turmas os alunos responderam as
atividades, compreendendo as propriedades
básicas da calculadora.

Fonte: a autora (2015).

Assim, a partir das atividades escolhidas pelos professores para os esquemas de
utilização, percebemos que os alunos conseguiram se familiarizar com a calculadora, visto
que, conforme destacado anteriormente, alguns estudantes já conheciam as teclas básicas da
calculadora e só acrescentaram a aprendizagem em relação às teclas memórias. É possível
ratificar essa afirmação quando observamos as respostas de alguns grupos de alunos sobre as
atividades 1 e 2:
Grupo 1 (Atividade 1): ―Na letra a aconteceu uma soma de 3 mais 5 e depois foi
somando 5 varias vezes ao apertar o botão de igual. E a letra b aconteceu uma multiplicação
do 4 com ele mesmo 3 vezes ao apertar a tecla vezes e depois o igual e deu o resultado 256‖.
Grupo 2 (Atividade 2): ―A calculadora grava 20M+ e realiza uma subtração de 2 X 5
que gravamos ao apertar M- e ao apertar MRC dá o resultado 10‖.
Grupo 3 (Atividade 2): ―A gente entendeu que deu 20 menos 10 e essa operação foi
gravada na memória da calculadora usando as teclas M+, M- e MRC que é a do resultado‖.
Conforme as respostas de alguns grupos apresentadas acima, percebemos que os
estudantes compreenderam as funções básicas da calculadora; à medida que surgiam dúvidas
no manuseio de alguma tecla nesse processo de manipulação da calculadora, os professores
esclareciam contemplando o resultado almejado na elaboração da referida atividade.
Posteriormente a essa análise, prosseguimos com as situações didáticas elaboradas
pelos professores. Esse momento foi realizado em sessões de estudo individuais, nas quais
cada professor elaborou suas situações didáticas considerando as particularidades de suas
turmas.
Importante ressaltar que nessas sessões objetivávamos compreender como os
professores constroem situações para o ensino de potência no 6º ano do Ensino Fundamental,
utilizando a calculadora enquanto instrumento de forma integrada.
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Nesse sentido, analisaremos agora as situações criadas pelos professores, confrontando
a análise a priori com a análise a posteriori para entendermos os resultados esperados e se os
mesmos foram alcançados com a aplicação das situações.
Quadro 05: Organização Matemática da situação didática 01 da Professora Ana,
análise a priori e a posteriori
Situação 01 – OM pontual
Análise a priori

Análise a posteriori

Situação 1 Professora Ana: tipo da Tarefa:
Resolver situação utilizando a calculadora e
folha de ofício de forma a desenvolver
estratégias de resolução. Pensávamos que os
estudantes teriam dificuldades em relação à
escolha da operação para registrar na
calculadora.
Situação 1 Professora Ana: quanto à
resolução, solicitou-se que descobrissem a
quantidade de vezes que a folha foi dobrada,
realizando operações com a calculadora, no
intuito de perceberem que ocorre uma
multiplicação de fatores iguais.

Situação 1 Professora Ana: os alunos
compreenderam a proposta da atividade e
iniciaram, dobrando a folha e registrando na
calculadora. Alguns alunos questionaram a
professora, como prevíamos, em relação a
qual operação utilizar.

Situação 1 Professora Ana: apareceram 3
caminhos diferentes, entre os 6 grupos. Como
a escolha da operação deveria ser feita no
grupo, considerando a que é mais conveniente
para resolução da situação, obtivemos 4
grupos que escolheram a multiplicação, 1 a
divisão e outro a soma.
Situação 1 Professora Ana: quanto à Situação 1 Professora Ana: obtivemos as
validação, esperávamos que os alunos seguintes validações:
validassem a estratégia ao realizar as 1º estratégia, ir multiplicando na calculadora
operações fundamentais justificando, assim, 2x2, depois 2x2x2, 2x2x2x2 e, por fim,
suas escolhas.
2x2x2x2x2; a cada dobra multiplicamos por
dois e o resultado é a quantidade de partes em
que a folha vai se dividindo.
2º estratégia: utilizamos a divisão. A cada vez
que dobramos a folha, dividimos ela por 2,
como dobramos 5 vezes temos como resultado
0,125.
3º estratégia: utilizamos a soma, para mostrar
que, a cada vez que dobramos, somamos mais
duas partes.
Porém, após o cálculo das operações, os
alunos foram convidados a verificar em
quantas partes a folha ficou dividida, e nesse
momento houve a comparação dos resultados.
Situação 1 Professora Ana: objetivo: Situação 1 Professora Ana: quatro grupos
descobrir o procedimento de potência antes de perceberam a multiplicação de fatores iguais,
trabalhar o conteúdo formalizado, utilizando os dois restantes, no momento de
como estratégia a multiplicação de fatores institucionalização, no qual a Professora Ana
iguais.
apresentou os modelos e explicou o que
acontecia, com ajuda dos alunos que
utilizaram a multiplicação como estratégia.
Fonte: a autora (2015).

Nesse sentido, observamos que nessa primeira situação criada pela Professora Ana,
apesar de 2 grupos terem utilizado operações diferentes, propiciou um primeiro contato com a
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ideia de potência. O momento de verificação do valor encontrado, e da quantidade de partes
em que a folha ficou dividida, permitiu que os alunos confrontassem e percebessem a
estratégia da multiplicação, com ajuda dos colegas e da professora, observando por meio da
calculadora o procedimento de multiplicação de fatores iguais.
Após análise da situação 1, prosseguimos à situação 2, a qual foi realizada em outra
aula, por não ter dado tempo no momento de aplicação da situação 1. A situação 2 elaborada
pela Professora Ana apresenta o trabalho com a construção do saber potência com a base 3,
trabalhando o procedimento que prevalece na instituição 6º ano do Ensino Fundamental, ou
seja, potência é uma multiplicação de fatores iguais. Destarte, confrontaremos a análise a
priori com a análise a posteriori da situação 2.
Quadro 06: Organização Matemática da situação didática 2 da Professora Ana, análise a
priori e a posteriori
Situação 02 – OM pontual
Análise a priori

Análise a posteriori

Situação 1 Professora Ana: construir um
triângulo inicial com 3 palitos e logo após
triplicar utilizando calculadora a quantidade
de palitos mais duas vezes construindo outros
triângulos com palitos de picolé a cada vez
que triplicar.

Situação 1 Professora Ana: os alunos
compreenderam a proposta da atividade e a
iniciaram construindo os triângulos com os
palitos.

Situação 1 Professora Ana: quanto à técnica
para resolução, prevemos que os alunos iriam
por tentativa e erro, e em seguida triplicariam
o valor considerado como mínimo para
construção do triângulo.

Situação 1 Professora Ana: diferente do que
presumimos,
alguns
alunos
logo
compreenderam que para construção de um
triângulo bastavam 3 palitos e partiram para
triplicar na calculadora para construção do
próximo. Alguns tentaram fazer com 4 palitos,
mas logo perceberam que com 4 palitos era
impossível e partiram para triplicar e construir
os próximos triângulos. Todos os grupos
conseguiram realizar a situação apresentada,
tendo desempenho satisfatório.

Situação 1 Professora Ana: quanto à
validação, esperávamos que os alunos
validassem a estratégia ao triplicar os valores,
utilizando a multiplicação.

Situação 1 Professora Ana: todos os seis
grupos utilizaram a multiplicação para
justificar
os
resultados
encontrados,
ressaltando que para triplicar um número
utiliza-se a multiplicação.

Situação 1 Professora Ana: objetivo:
permitir que os alunos percebessem a
multiplicação de fatores iguais, nesse caso,
com base 3, utilizando a calculadora e os
conhecimentos prévios sobre triângulos.

Situação 1 Professora Ana: inferimos que o
objetivo da situação foi alcançado, pois
permitiu que os alunos compreendessem a
multiplicação de fatores iguais para resolução
dessa atividade.

Fonte: a autora (2015).
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Podemos inferir que os alunos, a partir dessa situação, começaram a compreender uma
ideia inicial de potência. Observamos isso, ao analisar algumas respostas dos estudantes a
respeito da situação, conforme ilustrado nas figuras abaixo:

Figura 26: Resposta do grupo 1, situação 2 da Professora Ana.
Fonte: a autora (2015).

Figura 27: Resposta do grupo 2, situação 2 da Professora Ana.
Fonte: a autora (2015).

E, assim, temos a construção do procedimento de potenciação com o uso da
calculadora de forma intuitiva, institucionalizado no momento em que a professora vai ao
quadro, após todos terem terminado, e questiona como foi realizada a operação na
calculadora; os alunos começam a falar, apresentando a estratégia que observaram na
calculadora e a professora anota no quadro.

Figura 28: Momento de Institucionalização da Professora Ana.
Fonte: a autora (2015).

Após a anotação ao quadro, a Professora Ana explica aos alunos que essa operação,
uma multiplicação de fatores iguais, denominamos de potenciação; em seguida, questiona:
caso fosse necessário construir um quarto triângulo, como teríamos que fazer? Os alunos
explicam em ―coro‖ que multiplicariam mais uma vez por 3, resultando em 3x3x3x3=81,
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conforme registrado na imagem acima. Nesse sentido, de acordo com a resolução das
situações 1 e 2, e por meio da participação dos mesmos no momento de institucionalização,
podemos inferir que a Professora Ana conseguiu integrar a calculadora com esquemas de
utilização para construção do procedimento de potência. Após a análise das situações
construídas pela Professora Ana, apreciamos as situações construídas pelo Professor Pedro,
com o objetivo de compreender se os resultados almejados se concretizaram após a
experimentação das situações com os alunos. Assim, confrontaremos a análise a priori e a
análise a posteriori das situações.

Quadro 07: Organização Matemática da situação didática 01, do Professor Pedro,
análise a priori e a posteriori
Situação 01 – OM pontual
Análise a priori

Análise a posteriori

Situação 1 Professor Pedro: determinar a
quantidade de cubinhos necessários de 1cm³
para preencher uma caixa de madeira em
formato de um cubo com dimensões de 5 cm
de largura, 5 cm de altura e 5 cm de
comprimento. Presumíamos que os alunos
teriam dificuldades em compreender as
medidas associando os cubinhos menores.
Situação 1 Professor Pedro: pensávamos
que os estudantes iriam tentar colocar os
quinze cubinhos menores na base do cubo
maior e vendo que não completavam toda a
base iriam traçar a estratégia para resolução,
utilizando a calculadora.

Situação 1 Professor Pedro: os alunos
compreenderam a situação e iniciaram o
momento de ação buscando o melhor
posicionamento dos cubinhos na caixa de
formato cúbico comparando as medidas.

Situação 1 Professor Pedro: quanto à
validação, esperávamos que os alunos
validassem a estratégia ao realizar as
operações fundamentais justificando assim
suas escolhas.
Situação 1 Professor Pedro: objetivo: fazer
com que os alunos construam o procedimento
inicial de potência, de forma intuitiva, por
intermédio da manipulação da calculadora e
dos
materiais,
sem
a
formalização
previamente.

Situação 1 Professor Pedro: os alunos
apresentaram a multiplicação dos valores
5X5X5=125 como validação da estratégia
escolhida.

Situação 1 Professor Pedro: alguns alunos
no momento de aplicação da situação partiram
logo para a estratégia de arrumar 5 cubinhos
em cada dimensão, comprimento, largura e
altura e, consequentemente, multiplicaram na
calculadora 5X5X5, obtendo como resultado
125.

Situação 1 Professor Pedro: o grupo,
composto por 5 alunos, realizou com a
calculadora uma multiplicação de fatores
iguais, percebendo assim a noção do
procedimento de potência, antes do trabalho
com o conteúdo.

Fonte: a autora (2015).

Salientamos que a escolha por formar um único grupo na sala que tinha apenas 5
alunos possibilitou um crescimento na aprendizagem, pois foram possíveis as interações
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aluno-aluno e aluno-situação na resolução da situação proposta, visto que construíram juntos
estratégias para solucionar a atividade.
Isso foi ratificado no momento em que um dos alunos não compreendeu a estratégia de
multiplicação das medidas da altura, comprimento e largura, e outro colega, utilizando a
calculadora e o cubo, afirmou que bastava associar que se suas medidas são de 5 cm cada
lado, multiplicando na calculadora as medidas, obter-se-ia a quantidade de cubinhos, pois
cada cubinho possuía medidas de 1cm. Abaixo, a estratégia utilizada pelo grupo:

Figura 29: Resposta do Grupo 1 do Professor Pedro.
Fonte: a autora (2015).

Salientamos que essa estratégia já apresenta uma noção da ideia inicial de potência,
trabalhada na instituição 6º ano do EF. Após resolução da situação 1, o professor pediu que os
alunos partissem para a resolução da situação 2, sobre a qual apresentaremos uma análise
considerando uma confrontação com a análise a priori e a análise a posteriori.

Quadro 08: Organização Matemática da situação didática 2, do Professor Pedro, análise a
priori e a posteriori
Situação 02 – OM pontual
Análise a priori

Análise a posteriori

Situação 2 Professor Pedro: determinar a
quantidade de casas que possui um tabuleiro
de xadrez, no qual cada linha e cada coluna
possui 8 casas. Pensávamos que os estudantes
compreenderiam o problema de início sem
apresentar dificuldades.
Situação 2 Professor Pedro: pensávamos
que os estudantes poderiam utilizar outras
estratégias além da de multiplicação.

Situação 2 Professor Pedro: os alunos
compreenderam a situação sem maiores
dificuldades.

Situação 2 Professor Pedro: quanto à
validação, esperávamos que os alunos
validassem a estratégia ao realizar as
operações fundamentais justificando assim
suas escolhas.
Situação 2 Professor Pedro: objetivo: fazer
com que os alunos construam a ideia inicial de
potência de forma intuitiva por meio da

Situação 2 Professor Pedro: os alunos
apresentaram a multiplicação dos valores
8X8=64 e um aluno apresentou a adição,
somando
8+8+8+8+8+8+8+8=64
como
validação da estratégia escolhida.
Situação 2 Professor Pedro: apesar de um
aluno apresentar a adição como uma das
estratégias a ser utilizada, a que prevaleceu foi

Situação 2 Professor Pedro: conforme
presumimos, apesar dessa turma ser formada
apenas por um grupo, um dos alunos resolveu
ir somando na calculadora 8 mais 8, oito vezes
e os demais utilizaram a multiplicação como
operação principal.
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manipulação da calculadora e dos materiais.

a multiplicação das fileiras e colunas do
tabuleiro na calculadora, apresentando uma
multiplicação de um número por ele mesmo.

Fonte: a autora (2015).

Nesse sentido, observamos que as atividades criadas pelo Professor Pedro, assim como
as da Professora Ana, são situações didáticas que permitem um trabalho com problemas que
proporcionam a noção inicial de multiplicação de fatores iguais utilizando a calculadora como
um meio de realização, com a finalidade de proporcionar a integração da mesma transformada
em instrumento para o trabalho com o saber potência na instituição 6º ano do Ensino
Fundamental.
Salientamos no tocante ao trabalho aplicado na sala do Professor Pedro, a importância
do momento de institucionalização durante a aplicação. Ao final das respostas dos alunos, o
Professor Pedro vai ao quadro e apresenta a relação da situação 1 com o cálculo de volume de
um cubo, mostrando uma multiplicação de três fatores iguais; em seguida, apresenta na
situação 2 o cálculo para obter as casas do xadrez como um cálculo de área de um quadrado,
expondo que o mesmo é uma multiplicação de dois fatores iguais, e a partir dessa
institucionalização exibe a operação potenciação, explorando suas características,
relacionando com as situações trabalhadas. Destarte, temos a calculadora transformada de
artefato para instrumento, possibilitando a percepção da multiplicação de fatores iguais para
construção do procedimento inicial de potência.
Apresentamos a seguir a organização didática das situações propostas pelos
professores em nosso PEP, explicitando as escolhas didáticas feitas por eles para a construção
das realidades matemáticas construídas pelos mesmos nas organizações matemáticas
(ALMOULOUD, 2007). E em seguida, apresentaremos os dados de uma entrevista que
realizamos com os professores, embasados em elementos da entrevista da autoconfrontação e
explicitação, objetivando compreender os possíveis momentos de organização e
experimentação das propostas aplicadas aos alunos que não estão explicitadas no vídeo e que
os professores, sentindo-se à vontade, explanarão (LEBLANC, 2007).

6.3.1.4.2 Organizações didáticas – OD
No que se refere à organização didática para as tarefas criadas pelos professores,
salientamos a importância de olhar as escolhas didáticas feitas por eles, considerando as
transposições didáticas dos saberes e analisando essa transformação do saber aprendido.
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Utilizamos para análise da OD os dados coletados nas sessões de estudos e no
momento de aplicação das situações construídas pelos professores, nas quais eles analisaram
como situações didáticas. Ressaltamos que esses dados foram coletados por meio de gravação
audiovisual.
Para análise das OD, utilizamos a noção de momento, a qual Chevallard (1999) traz
como um meio para descrever uma organização didática, sendo que os momentos didáticos
são uma realidade funcional do estudo antes de ser uma realidade cronológica (apud
ALMOULOUD, 2007). E assim ele considera que são necessários momentos de estudos,
alguns tipos de situações ou momentos didáticos para descrever uma organização didática em
torno de um objeto matemático. Nesse sentido, Chevallard (1999) define seis momentos de
estudos, os quais são: 1º – encontro com a organização praxeológica; 2º – exploração das
tarefas e elaboração de técnicas para resolver esse tipo de tarefa; 3º – construção do ambiente
tecnológico/teórico; 4º – trabalho da técnica em diferentes tarefas; 5º – institucionalização; e
6º – a avaliação das relações pessoais e institucionais (apud ALMOULOUD, 2007).
Discorremos sobre a construção do saber potência e seu ensino considerando as
possíveis dificuldades no processo de aprendizagem que levam o aluno a multiplicar a base
pelo expoente. Em seguida, trabalhamos com uma situação que envolve a construção do saber
potência como o jogo corrida ao 625, de forma implícita, sendo essa tarefa do tipo encontrar
o número que multiplicado por ele mesmo determinadas vezes resulta em 625.
Analisando a exploração da referida tarefa, a técnica para resolução da corrida ao 625
elaborada foi a por tentativa, aplicando a multiplicação de fatores iguais, utilizando a
calculadora, visto que o intuito da situação é trabalhar a potência previamente, antes do
trabalho com o assunto formalizado.
Após esse momento de exploração e análise da situação corrida ao 625, os professores
iniciaram o planejamento para construção de situações didáticas, o qual envolvia a construção
do procedimento de potência utilizando a calculadora transformada em instrumento integrada
ao ensino de potenciação para o 6º ano do Ensino Fundamental. Para as situações, ambos os
professores optaram por utilizar matérias manipuláveis, justificando que o uso da calculadora
e de tais matérias para construção da estratégia propicia um maior desafio e compreensão para
os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Um exemplo disso é a situação do palito de
picolé; a Professora Ana afirma que com a construção dos triângulos os alunos perceberam a
operação realizada na calculadora, compreendendo que cada triângulo vai utilizando 3 vezes o
valor dos palitos usados anteriormente.
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O Professor Pedro ressaltou a importância de um trabalho prévio com as quatro
operações, com o intuito de que os alunos compreendam a operação de multiplicação para que
no momento de resolução das situações propostas eles consigam utilizar a calculadora na
condição de instrumento a favor da construção do procedimento de potência. Os Professores
Ana e Pedro também salientaram a importância dos alunos transformarem a calculadora de
artefato para instrumento, utilizando a mesma para construção do conhecimento matemático.
Nesse sentido, observamos a preocupação dos professores em integrar a calculadora
para construção do procedimento inicial de potência na elaboração das situações didáticas. E,
assim, se faz necessário que os professores compreendam a calculadora de acordo com a
perspectiva de Rabardel (1995), a fim de integrá-la em sua prática, de modo a proporcionar
para seus alunos a construção do conhecimento, em especial a potenciação.
Destacamos que o ambiente tecnológico/teórico que se inicia desde as primeiras
sessões de estudo para o trabalho com a construção do procedimento de potência é a
multiplicação de fatores iguais, ―definição‖ que prevalece na instituição 6º ano.
Assim, as situações didáticas apresentadas nas sessões de estudos, e construídas pelos
professores, abordaram como objetivo principal proporcionar aos alunos a construção do
procedimento de potenciação, multiplicação de fatores iguais, de modo a iniciar um trabalho
com o conceito de potenciação antes de formalizar o conteúdo, com vistas a evitar possíveis
dificuldades em multiplicar base por expoente, um dos erros recorrentes dos alunos com
potenciação, como ressalta Paias (2009).
Nesse contexto, a partir do trabalho com a multiplicação de fatores iguais, a
organização matemática é definida, institucionalizando essa técnica, na operação potenciação,
acrescentando, nesse momento, uma nova relação institucional com esse objeto do saber.
E, por fim, realizamos uma avaliação considerando o objeto potenciação construído a
partir das situações didáticas trabalhadas. Apresentamos essa avaliação em duas vertentes, a
primeira em relação à OD, para a formação dos professores e a construção das situações
produzidas por eles. Depois, uma avaliação a partir dos elementos da autoconfrontação e
entrevistas de explicitação (LEBLANC, 2007) para análise dos aspectos relacionados na visão
dos Professores Ana e Pedro.
Nas sessões de estudos, proporcionamos uma formação para os professores em relação
à utilização da calculadora integrada à construção do procedimento potência. Nelas,
realizamos um estudo identificando as técnicas para resolução da tarefa, bem como as
variáveis didáticas e quais modificações poderiam ser feitas nas mesmas, em busca de
revelarmos as possíveis alterações nas técnicas e estratégias de resolução da tarefa. Nessa
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perspectiva, prevaleceram os tipos de tarefas para determinar, encontrar e também resolver
problemas. Quanto à técnica, conforme explicitamos nas análises a priori e a posteriori, a que
prevaleceu foi a do tipo an=a.a.a...a., ou seja, aplicando o procedimento de potenciação
implicitamente.

n

Destarte, observamos que tanto a situação apresentada aos professores por nós quanto
as construídas por eles utilizam a técnica de multiplicação de fatores iguais para o
cumprimento dos tipos de tarefas propostos, considerando o objetivo de trabalhar a construção
do saber de potência de forma integrada à utilização da calculadora enquanto um instrumento.
Quanto à avaliação das situações aplicadas aos alunos, as analisaremos a partir da
entrevista realizada, considerando os elementos da autoconfrontação, e a entrevista de
explicitação trabalhada por Leblanc (2007).

6.3.1.4.3 Autoconfrontação com os Professores Ana e Pedro

A autoconfrontação corresponde ao momento em que os professores assistem
individualmente partes do vídeo de sua aula, selecionadas previamente pelo pesquisador, que
julga as que são significativas, para que os professores confrontados comentem livremente o
que acharem conveniente sobre o trecho em destaque, proporcionando uma relação dialógica
com o objeto filmado e os sujeitos envolvidos (LEBLANC, 2007). O registro desse momento
encontra-se anexado em um protocolo.
Com base na sessão de autoconfrontação, apresentaremos as reflexões da professora
Ana, seguida das do Professor Pedro.

Professora Ana

A proposta de aplicação em sala de aula construída pela professora Ana apresentou
inicialmente a familiarização com a calculadora, de modo a permitir que os alunos
construíssem esquemas de utilização da calculadora transformando-a de artefato para
instrumento, na construção do procedimento inicial de potência.
Nessa perspectiva, no momento de autoconfrontação, no qual a Professora Ana
reviveu o percurso da aplicação, percebendo que nessas atividades ela acompanhou os alunos
no processo de desenvolvimento, fizeram-na refletir, ao se questionar duas vezes, conforme
mostra o trecho do protocolo de autoconfrontação constante do quadro 9; o primeiro
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relacionado à distribuição da calculadora, e o segundo, no tocante ao acompanhamento dela
na leitura das atividades 1 e 2:

Quadro 09: Trecho do protocolo de Autoconfrontação da Professora Ana
TEMPO MM/SS

ATOR

01:34 a 01:49

P

09:08 a 09:24

P

DISCURSO
Era para ter distribuído a calculadora depois da
distribuição da atividade. Hum... Mas foi melhor
assim, pois eles já iam manipulando a calculadora.
O ideal seria que eles fizessem sozinhos, mas eles
tinham muitas dificuldades, então resolvi ir
questionando e assim não sei se ficou ruim.
Fonte: a autora (2015).

Observamos, de acordo com os questionamentos da Professora Ana, que a mesma, a
partir da autoconfrontação de sua aula, ficou em dúvida em relação à postura adotada. Ela
salienta que a atividade foi planejada para que os estudantes realizassem a sós, no entanto,
houve uma mudança de planejamento devido aos alunos permanecerem com algumas
dificuldades nas atividades elaboradas para o esquema de uso. E assim ela retoma o
direcionamento da atividade, conduzindo os alunos. Observamos o benefício da
autoconfrontação no sentido de fazer o professor refletir sobre a sua prática, percebendo
possíveis fragilidades nas atividades planejadas passíveis de serem sanadas.
Quanto à primeira situação didática aplicada pela Professora Ana, ressaltamos que ela
pensou na situação envolvendo o meio material com o objetivo de proporcionar por meio das
dobras da folha, e o registro na calculadora a percepção enquanto grupo das multiplicações
sucessivas de um mesmo número. E devido a isso, a proposta da atividade foi a de que os
alunos desenvolvessem à medida que fossem lendo a atividade, sem a intervenção direta do
professor. Mas, conforme registro do protocolo da entrevista, surgiram dúvidas por parte da
professora em relação à sua postura, conforme podemos verificar no trecho da
autoconfrontação. De forma espontânea, a professora se questiona em relação à sua postura
em sala, ou seja, a de não conduzir diretamente a resolução da situação. Porém,
imediatamente, ela ressalta que o melhor é deixar os alunos mais autônomos, permitindo que
comecem a construir suas estratégias.
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Quadro 10: Trecho do protocolo de autoconfrontação da Professora Ana
TEMPO MM/SS

ATOR

17:27 a 17:52

P

DISCURSO
Será que seria ideal que eu fizesse junto com eles? Em
vez de auxiliá-los quando solicitada? Pois quando eu
elaborei eu pensei assim, em apenas auxiliá-los, mas
me surgiu uma dúvida devido eles estarem agitados
todos me chamando para confirmar os resultados e
mostrando como fez. Mas acho que assim é melhor,
pelos menos eles vão construindo suas estratégias.
Fonte: a autora (2015).

De acordo com esse trecho da entrevista, observamos que a situação elaborada não era
suficiente para que os alunos validassem sua estratégia sem a intervenção do professor. Nesse
sentido, os mesmos sentiam a necessidade de chamar a Professora Ana para validar seus
resultados, seja por costume do contrato estabelecido entre a professora e os alunos, ou pela
situação não possibilitar a validação do grupo sem intervenção da professora. Isso é relevado
ao observarmos o trecho acima, mostrando a dúvida da Professora Ana em relação à sua
postura no tocante ao direcionamento do trabalho, sobre o qual ela ficou em dúvida se deveria
ter conduzido todo o trabalho; conclui, entretanto, que foi melhor deixá-los mais autônomos,
sendo responsáveis pela construção do próprio conhecimento.
De acordo com a autoconfrontação da Professora Ana, com o vídeo de aplicação da
situação 2, temos as seguintes observações feitas por ela:

Quadro 11: Trecho 03 do protocolo de Autoconfrontação da Professora Ana
TEMPO MM/SS

38:03 a 38:30

43:41 a 44:10

ATOR

P

P

DISCURSO
Nessa situação os alunos estão mais calmos, e estão
conseguindo sem meu auxílio resolver, estou aqui
observando que todos os grupos conseguiram construir
os triângulos com 3 e 9 palitos até agora, triplicando
com a calculadora.
Eu observei, que os alunos, em grupo, buscaram, após
triplicar 9, chegando ao 27, diferentes estratégias para
montar o triângulo com 27 palitos; uns foram para o
chão outros colocaram mais mesas, trabalhando em
grupo de modo cooperativo.
Fonte: a autora (2015).

Nesse contexto, a professora revela, mediante a sua fala, que a situação 2 permitiu que
os alunos elaborassem suas estratégias e as validassem, sem estar diretamente solicitando a
validação das situações, visto que ela ressalta que todos os grupos conseguiram resolver a
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situação didática 2, utilizando a cooperação em grupo e usando diferentes espaços para
construção dos triângulos, calculando com auxílio da calculadora enquanto um instrumento.
Mas salientamos que essa situação se difere da anterior devido à mesma apresentar um
caminho para estratégia de resolução, à medida que solicita que os alunos tripliquem a
quantidade de palitos induzindo a ideia de multiplicação. Porém, isso não foi empecilho para
que os alunos compreendessem a ideia de multiplicação sucessiva trabalhada na situação.
Ressaltamos no momento final da autoconfrontação a reflexão a respeito do tipo de
situação construída pela Professora Ana, a qual ela explicita o interesse em elaborar uma
situação do tipo adidática, envolvendo um jogo similar a corrida ao 625, porém com o
tabuleiro tendo diferentes números a serem alcançados.

Quadro 12: Trecho 04 do protocolo de Autoconfrontação da Professora Ana
TEMPO MM/SS

ATOR

60:00 a 61:00

P

DISCURSO
Eu acho que eu poderia também ter construído uma
situação que proporcionasse um jogo parecido com
o corrida ao 625, porém contendo vários números
para serem alcançados, e assim eles deveriam
utilizar a calculadora para encontrar esses números
que multiplicado por ele mesmo chega aos valores
almejados. Vou construir esse jogo em formato de
tabuleiro para realizar depois. Digo isso pois as
situações utilizaram a calculadora para construção

do conhecimento, mas o jogo a tornaria
indispensável e eu poderia alterar as variáveis
melhor.
Fonte: a autora (2015).

Ao assistir ao final do vídeo, a professora Ana revela o desejo de elaborar uma
situação didática diferente das aplicadas por ela. Pois, a partir do momento que ela revê todos
seus procedimentos de aplicação da proposta por intermédio da autoconfrontação, explicita a
possibilidade de elaboração de uma situação que permitisse a construção do saber potência de
modo a tornar a calculadora indispensável, alterando as variáveis para um melhor resultado.
Nesse sentido, inferimos que a autoconfrontação permitiu à Professora Ana refletir sobre suas
escolhas e situações planejadas, ao ponto de buscar a construção de outras situações que
proporcionem a integração da calculadora para construção do saber potência, mostrando,
conforme traz Bittar (2011), que para integrar é necessário que a calculadora faça parte do
arsenal do professor, não se restringindo apenas a situações esporádicas de utilização.
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Observamos, a partir desse relato da Professora Ana, que a mesma chegou onde
almejávamos, pois, por meio da proposta sobre o ensino de potenciação com o uso da
calculadora, buscávamos despertar nos professores envolvidos o interesse e a percepção do
uso da calculadora para o ensino de potência, de modo a proporcionar para os alunos um
melhor entendimento sobre o assunto. E, de acordo com o trecho destacado, percebemos que a
Professora Ana notou a importância do trabalho com a calculadora para construção do
conhecimento matemático, a partir do interesse em prosseguir com situações didáticas que
visem à construção do saber potenciação.

Professor Pedro

Assim como a Professora Ana, o Professor Pedro iniciou sua experimentação
aplicando situações que envolvem esquemas de uso para proporcionar a familiarização dos
alunos com o artefato calculadora, transformando-a em instrumento. Nesse sentido, no
momento de aplicação, conforme relatou o Professor Pedro, alguns alunos tiveram
dificuldades em explicitar o que estavam realizando, e, assim, ele foi ao quadro esclarecer.
Observe o relato da autoconfrontação:
Quadro 13: Trecho 01 do protocolo de Autoconfrontação do Professor Pedro
TEMPO M/SS

ATOR

DISCURSO
Aqui estou reexplicando a atividade, pois alguns alunos
estavam agoniados e tiveram dúvidas em relação às
atividades 1 e 2 de familiarização da calculadora.

03:59 a 04 :07

P

07:05 a 07:40

P

Nesse momento eu fui ao quadro a fim de que eles
compreendessem o que eles estavam fazendo, para
observar as regularidades que estavam acontecendo.
Pois eles percebiam, mas não sabiam explicar o que
estava acontecendo.

15:57 a 16:44

P

Nessa parte, novamente, eu, junto com eles, detalhei a
utilização das teclas memórias na atividade 2, fui
questionando e eles me respondendo.
Fonte: a autora (2015).

De forma similar à Professora Ana, quanto aos esquemas de utilização, o Professor
Pedro também conduziu a explicação justificando que os alunos compreendiam a atividade,
porém no momento de registrar a estratégia elaborada eles tinham dúvidas. Podemos inferir
que nesse trecho a autoconfrontação revela os efeitos do contrato didático estabelecido pelo
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professor com seus alunos, o qual classificamos do tipo ―Topaze‖; conforme Almouloud
(2007, p. 94), esse efeito ocorre ―quando um aluno encontra uma dificuldade, o professor
pode criar condições para que o aluno supere essa dificuldade sem um verdadeiro
engajamento pessoal do discente‖. Observamos nesse trecho que o professor vai ao quadro
esclarecer a operação que os alunos estão realizando, por notar dificuldades em seus alunos
em registrar as estratégias escolhidas, sendo que compete aos mesmos fazer isso.
Depois de sanadas as dúvidas com intervenção do Professor, os alunos foram
convidados a prosseguir resolvendo as situações didáticas apresentadas. Os estudantes
receberam as caixas em formato de cubo em madeira, com as seguintes dimensões: 5 cm de
comprimento, 5 cm de altura e 5 cm de largura, e mais 15 cubinhos de 1 cm de largura, 1 cm
de comprimento e 1 cm de altura.
O objetivo dessa atividade era de que os alunos compreendessem, no processo de
resolução, uma multiplicação de fatores iguais e aplicassem essa técnica de modo a obter, por
meio da multiplicação com a calculadora, a quantidade de cubinhos necessários para
preenchimento da caixa.
O Professor Pedro ressalta, na autoconfrontação, as estratégias utilizadas pelos alunos:
Quadro 14: Trecho 02 do protocolo de Autoconfrontação do Professor Pedro
TEMPO MM/SS

ATOR

35:28 a 37:08

P

39:16 a 39:28

P

DISCURSO
Nesse caso desse aluno, observei que ele utiliza o
princípio da soma para preencher o cubinho, ele
poderia ser mais prático e utilizar a multiplicação
como os outros integrantes do grupo, mas ele
preferiu a adição. Não significa dizer que ele está
errado, mas ele poderia ser mais prático. Ele iniciou
fazendo uma multiplicação de 5x5 e depois foi
somando, 25+25+25+25+25=125
Esse aluno conseguiu compreender o conceito de
potência, pois utilizou a multiplicação de fatores
iguais na resolução dessa situação com a
calculadora. Engraçado que ele era o que estava
mais quietinho e compreendeu o objetivo proposto,
e em seguida ensinou aos outros colegas.
Fonte: a autora (2015).

No momento de autoconfrontação e explicitação, o Professor Pedro enfatiza no vídeo
duas estratégias diferentes de resolução dos alunos, mostrando a forma que cada um utilizou a
calculadora para elaboração de sua estratégia e, ainda, ressalta que o segundo aluno explica
para os demais a forma com que ele encontrou o valor dos cubinhos utilizando a calculadora e
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material manipulável distribuído, realizando uma multiplicação sucessiva com 5, dando a
entender uma relação onde: o aluno mais concentrado foi o que entendeu de forma mais
prática.
Nesse sentido, observamos, mediante a análise da autoconfrontação, bem como da
experimentação, a importância do trabalho em grupo, pois, enquanto variável, permite a
discussão de diferentes técnicas para resolver determinado problema, proporcionando uma
discussão e debate em busca da melhor estratégia de resolução. Após a aplicação da técnica,
os alunos foram convidados a confrontar a quantidade real de cubinhos que cabiam na caixa
de madeira, de modo a comparar se o valor encontrado é, de fato, o mesmo responsável pelo
preenchimento das caixas de madeira. Feito isso, eles conseguiram confrontar os valores
encontrados, confirmando-os. Posteriormente, partiram para resolver a situação 2.
Essa situação, de modo análogo à anterior, também envolvia uma multiplicação de
fatores iguais para descobrir a quantidade de casas que possui um tabuleiro de xadrez. Nesse
contexto, obtivemos, com a autoconfrontação, as seguintes contribuições do Professor Pedro:
Quadro 15: Trecho 03 do protocolo de Autoconfrontação do Professor Pedro
TEMPO MM/SS

ATOR

61:01 a 61:18

P

69:10 a 70:00

P

DISCURSO
Esse aluno percebeu que para calcular o tabuleiro
basta multiplicar linha vezes, coluna utilizando a
calculadora como um instrumento para observar a
multiplicação.
Nesse momento, essa aluna me mostra a resolução
da questão, multiplicando a quantidade de casas do
tabuleiro utilizando a calculadora, e fala que
compreendeu, acrescentando que o tabuleiro possui
32 casas pretas e 32 casas brancas.

Fonte: a autora (2015).

Destarte, a partir da autoconfrontação, o Professor Pedro relembra os fatos ocorridos
na aula, mostrando de que maneira os alunos utilizaram a calculadora como instrumento para
resolução das situações propostas. Ao observar o trecho da aula, o professor ressalta a
resolução dos alunos, sem explicitar o seu papel no período de aplicação, focando apenas nas
estratégias dos alunos. Respeitamos a postura do mesmo, visto que os elementos utilizados na
autoconfrontação têm o objetivo de deixar o professor entrevistado livre para citar o que achar
pertinente das cenas das aulas gravadas.
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Conforme análise geral das situações propostas pelos professores, podemos notar que,
diferente de algumas atividades apresentadas no MED, essas situações, tanto as do Professor
Pedro quanto as da Professora Ana, utilizam a calculadora de forma integrada para construção
do procedimento de potência válido no 6º ano do EF, visto que o trabalho com a multiplicação
de fatores iguais ocorre antes da formalização da operação potenciação.
E, assim, proporcionando aos estudantes a observação do fenômeno estudado, para
que depois ocorra a institucionalização do saber em jogo. Prosseguindo com a análise, temos
que esse fato pode ser ratificado no protocolo de autoconfrontação com a fala do professor
Pedro:
Quadro 16: Trecho 04 do protocolo de Autoconfrontação do Professor Pedro
TEMPO MM/SS

86:28 a 90:00

ATOR

P

DISCURSO
Interessante observar que os estudantes utilizavam à
calculadora na condição de um instrumento,
observando o que acontece em cada operação.
Podemos confirmar isso, no momento da
institucionalização que perguntei o valor de uma
multiplicação eles tentaram fazer mentalmente e
responderam. O interessante que eles só utilizavam a
calculadora depois de traçado a estratégia. Assim a
partir dessa experiência posso integrar a calculadora
para o ensino de matemática para construção do
conhecimento matemático, a exemplo de potenciação,
utilizando a mesma não para fazer contas no lugar do
aluno, mais para possibilitar a construção de conceitos
e estratégias para o aprendizado do aluno.
Fonte: a autora (2015).

Dessa forma, de acordo com a fala do Professor Pedro na finalização da
autoconfrontação, observa-se a quebra do paradigma de que a calculadora, enquanto uma
ferramenta para o ensino, venha causar ―preguiça mental‖ nos alunos, como Selva e Borba
(2010) apresentam em seu trabalho sobre as opiniões dos professores contrários ao uso da
calculadora. E, conforme explicitado pelo Professor Pedro em sua reflexão, o uso da
calculadora pode oportunizar a construção do saber potência, apresentando um maior
entendimento antes de se formalizar o conteúdo, por meio de tarefas que proporcionem o uso
de técnicas justificáveis pela multiplicação de fatores iguais, favorecendo a aprendizagem
primeira do conceito, para depois ocorrer sobre a notação da operação do saber em jogo.
Nesse contexto, a autoconfrontação permitiu revelar novas reflexões para o trabalho
com a calculadora para construção do saber potência, bem como comportou refletir sobre as
possíveis práticas dos professores, que demonstraram fragilidades no momento de aplicação.
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Proporcionado, dessa maneira, a oportunidade de repensar a prática, bem como realizar novos
ajustes, em busca de beneficiar o processo de ensino e aprendizagem de potenciação com o
uso da calculadora na instituição 6º ano do Ensino Fundamental.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação realizada neste trabalho teve como objetivo analisar de que modo os
professores do 6° ano do Ensino Fundamental integram uma proposta de utilização efetiva da
calculadora para construção do procedimento de potência válido no 6º ano do EF, por meio
das situações didáticas. O contexto da pesquisa abrangeu dois professores de duas escolas
públicas da cidade de Feira de Santana – BA. Para alcançarmos nosso objetivo, nos
embasamos na TI de Rabardel (1995), na TAD de Chevallard (1992; 1999) e na TSD, de
Brousseau (1986; 2011).
Em busca da resposta de nossa questão de pesquisa: ―como os professores integram
uma proposta de utilização efetiva da calculadora para construção do procedimento
(definição) de potência no 6° ano do Ensino Fundamental?‖, realizamos, após discussão de
nosso quadro teórico, um estudo do Modelo Epistemológico Dominante – MED, do objeto
potenciação, com o intuito de compreender de que forma as instituições dominantes trabalham
o ensino de potenciação relacionado ao uso da calculadora; e fizemos uso de um filtro
instrumental, a fim de revelar se as instituições analisadas apresentavam a utilização da
calculadora de forma integrada ao ensino de potência.
No MED realizamos um estudo histórico-epistemológico, que revelou as dificuldades
presentes no processo de desenvolvimento de potência, que perduram no ensino atual. E ainda
mostrou que, desde o processo de desenvolvimento do conceito, não há registros de utilização
de máquinas de calcular, como ábaco, calculadora, no processo de desenvolvimento da
definição de potenciação. Salientamos que em nosso estudo histórico-epistemológico não
aparece uma definição de potência explícita, tendo a potenciação como um objeto do saber
paramatemático, o qual, de acordo com Almouloud (2007), constitui ferramentas utilizadas
para descrever e estudar outros objetos matemáticos. Nesse sentido, trabalhamos em busca de
construir o procedimento de potência válido no 6º ano do EF, integrado ao uso da calculadora
de forma efetiva e permitindo que a calculadora seja transformada em instrumento.
Também no MED, analisamos os PCNs enquanto instituição dominante e que norteia
a prática do professor; observamos que o modelo predominante é o trabalho com potência
voltado a exemplos mais ―tradicionais‖ de aplicações diretas. Apesar da instituição PCNs
destacar o uso da calculadora e outros recursos tecnológicos para o ensino de matemática,
ainda não há uma integração entre os recursos metodológicos apresentados como sugestão
para o ensino e os objetos matemáticos trabalhados nos PCNs. Salientamos que não é função
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dos PCNs essa integração, mas, enquanto instituição que norteia a prática do professor,
destacamos essa ausência de integração.
E para finalizar o MED, analisamos o livro didático que as escolas dos professores
participantes da pesquisa adotaram, em busca de compreender como o livro didático,
enquanto instituição dominante no ensino de matemática, trabalha o ensino de potência com a
utilização de recursos tecnológicos como a calculadora. E, de forma análoga às outras
instituições, obtivemos que, apesar de apresentar o saber potenciação no 6º ano de forma
intuitiva e problematizada, os exercícios que prevalecem no livro didático analisado são
questões do tipo ―tradicionais‖, que solicitam o cálculo de potências de forma direta. Além do
filtro instrumental, analisamos essas atividades por intermédio da TAD, estudando as
praxeologias apresentadas no livro, tendo como predominantes as tarefas do tipo calcular,
determinar. Dentre as atividades analisadas, apenas uma apresentou o uso da calculadora de
forma potencial, e não integrada.
Ressaltamos que nas instituições do MED, PCNs e livro didático, aparece a definição
institucional de potenciação no 6º ano do Ensino Fundamental, a qual só é válida para o
conjunto dos números naturais.
Desse modo, a partir dos resultados apresentados no MED, propusemos a construção
de um Modelo Epistemológico de Referência – MER baseado nas teorias da didática da
matemática, visando proporcionar embasamento para construção de um dispositivo de
Percurso de Estudo e Pesquisa que busque minimizar o nosso problema didático em relação às
dificuldades na construção do saber potência, em especial utilizando a calculadora de forma
integrada.
No MER, realizamos um estudo sobre potenciação baseado em Caraça (1951), e, em
seguida, apresentamos pesquisas que apontam as dificuldades dos alunos na aprendizagem de
potenciação. De acordo com as pesquisas analisadas, percebemos que os alunos, desde o
Ensino Fundamental até o Ensino Médio, apresentam erros relacionados ao conceito de
potenciação, em que multiplicam base por expoente, cálculo com potências de expoente
negativos e fracionários, entre outros. E, assim, como nosso contexto de pesquisa é o 6º ano
do Ensino Fundamental, adotamos como modelo de referência o procedimento de potenciação
que prevalece no 6º ano, sendo este a multiplicação de fatores iguais, no intuito de construir
uma proposta para minimizar as dificuldades dos alunos nesta série sobre o objeto matemático
em questão, utilizando a calculadora de forma integrada.
Nesse sentido, apresentamos a utilização da calculadora a serviço da construção do
saber potência, sendo a mesma de fácil acesso e baixo custo, porém não utilizado
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efetivamente em sala de aula. Dessa forma, realizamos uma discussão a respeito das pesquisas
que apontam pontos negativos e positivos sobre o uso da calculadora no ensino de
matemática, em busca de nos referenciar para construção do nosso Percurso de Estudo e
Pesquisa ‒ PEP.
Depois, analisamos trabalhos do X e XI Encontro Nacional de Educação Matemática –
ENEM, o maior evento nacional entre pesquisadores e professores da Educação Básica, que
pesquisam sobre a utilização da calculadora para o ensino de matemática, em especial para o
ensino de potenciação, com o objetivo de compreender esses trabalhos, que são referências
para o professor que está em sala de aula.
Dessa maneira, observamos que em alguns estudos apresentados no X e XI ENEM há
indícios de utilização da calculadora enquanto instrumento, porém o que prevalece são
situações que exemplificam a calculadora não integrada ao ensino de matemática, por
atrelarem-se a situações esporádicas, ou, até mesmo, situações tradicionais tidas como diretas,
para simples manipulação do artefato calculadora sem um uso efetivo.
Destarte, após trabalho com MER e MED, construímos no PEP, embasados por nosso
quadro teórico, uma proposta de intervenção que vise minimizar essa lacuna e oportunize
analisar como os professores do 6º ano do Ensino Fundamental integram uma proposta de
utilização efetiva da calculadora para construção do saber potência, por meio das situações
didáticas, transformando a calculadora de artefato para instrumento.
Nessa perspectiva, comprometidos em responder nossa questão de pesquisa,
estruturamos nosso PEP a partir de sessões de estudos, as quais permitiram um trabalho com
dois professores do 6º ano do Ensino Fundamental de Feira de Santana, o que oportunizou
desenvolvermos uma proposta que vise à construção do saber potência integrado ao uso
efetivo da calculadora.
Julgamos como necessário realizar sessões de estudos, a fim de apresentar o quadro
teórico utilizado, bem como empreender uma reflexão sobre o ensino de potência e o uso da
calculadora com os professores participantes, com o propósito de embasá-los para
compreender a importância de um trabalho efetivo utilizando a calculadora integrada para o
ensino de potenciação.
Consideramos o emprego da TI e da TSD para o desenvolvimento e análise de
propostas para o ensino de potência no 6º ano utilizando a calculadora de forma efetiva.
Quanto à TAD, ressaltamos a sua importância, em especial nas análises tecidas das situações
apresentadas aos professores e as construídas pelos mesmos, visando proporcionar um ensino
efetivo de potenciação integrado à calculadora.
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O método de pesquisa adotado nos permitiu compreender o processo de familiarização
dos professores com a calculadora, bem como o período de construção e aplicação da
proposta de situações para as turmas de 6º ano.
Salientamos o empenho dos professores com as situações e as atividades de esquema
de uso propostas para que eles resolvessem e analisassem modificando as variáveis didáticas,
objetivando compreender as organizações matemáticas e didáticas propostas e como construir
novas situações, por meio das características e alterações das situações apresentadas.
Quanto às construções dos professores, percebemos que ambos consideraram a
individualidade de suas turmas em aspectos como a faixa etária e o interesse pelo tema para
construção da proposta de aplicação. E, assim, os dois escolheram o meio material como uma
forma de, junto com a calculadora, proporcionar um maior significado para construção do
saber potenciação, mediante as situações didáticas desenvolvidas.
Portanto, no momento de aplicação nas turmas, percebemos que os alunos construíram
estratégias que proporcionaram chegar ao objetivo de realizar multiplicações sucessivas,
buscando compreender o saber potência antes de ser trabalhado. Vale ressaltar, que as
dificuldades que surgiram foram contornadas pelos professores no esquema de uso, tirando as
dúvidas em relação à familiarização do instrumento calculadora. Já a estratégia de formação
de grupos, proporcionou maior interação, devido ao auxílio dos colegas para a construção do
propósito almejado.
Observamos, por meio da entrevista de autoconfrontação dos professores
participantes, a possibilidade de utilizar a própria prática como um meio de formação,
conforme aborda Machado, Gomes e Leal (2012), pois, a partir dessa prática, os professores
refletiram sobre suas práxis, bem como sobre novas estratégias e situações a serem abordadas
para construção do saber potência, na instituição 6º ano, integrado à utilização da calculadora.
Nesse sentido, a partir da escolha do procedimento de potenciação válido na
instituição 6º ano do Ensino Fundamental, utilizamos neste trabalho a calculadora
transformada de artefato para instrumento integrada a situações didáticas que permitiram a
construção desse saber, realizando multiplicações sucessivas de fatores iguais. Nesse aspecto,
as situações trabalhadas e construídas pelos professores focaram no tema potenciação
enquanto produto de fatores iguais, de modo a oportunizar a construção desse saber antes de o
conteúdo ser formalizado. Desse modo, os professores envolvidos empenharam-se em fazer
com que a calculadora fizesse parte de seu arsenal de recursos para o ensino de matemática,
como ressalta Bittar (2011), revelando o interesse em desenvolver outras situações que visem,
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por meio de modificações nos valores das variáveis, diferentes estratégias para construir o
saber potência integrada ao uso da calculadora.
De acordo com nossa investigação, obtivemos como resultados que os dois professores
conseguiram integrar a calculadora para construção do procedimento de potência, de modo a
proporcionar que os alunos, com a calculadora, realizassem sucessivas multiplicações de um
mesmo número, permitindo a observação da regularidade ocorrida e rompendo a dificuldade
mais comum entre os estudantes, que é a de interpretar a potenciação como uma multiplicação
de base por expoente. Salientamos as dificuldades que ocorreram nesse processo, em especial
na criação pelos professores de situações que permitissem ao aluno validar seus
conhecimentos sem a necessidade da confirmação do professor. Destarte, ambos os
professores mostraram interesse em prosseguir com situações que proporcionem a construção
do conceito de potenciação com o uso do instrumento calculadora, elaborando novas situações
que venham a contornar as possíveis lacunas observadas nas situações didáticas aplicadas.
Ainda que não seja possível sabermos como serão as ações futuras dos professores
participantes, advertimos que as sessões de estudo e as propostas construídas pelos
participantes serviram como um momento de reflexão de sua prática e de novos aprendizados
a serem acrescentados, buscando um melhor caminho para o ensino e a aprendizagem.
Assim, conforme pressupostos teóricos estudados, percebemos que, para que ocorra
um trabalho efetivo com a potenciação e a calculadora, é necessário a integração da mesma
com o objeto do saber matemático envolvido. Não basta inseri-la em situações esporádicas, é
fundamental que a mesma torne-se parte integrante dos materiais didáticos utilizados
frequentemente pelo professor (BITTAR, 2011), de modo a quebrar paradigmas quanto ao
uso da calculadora no ensino de matemática.
Apresentamos como perspectivas futuras, o interesse de prosseguir com investigações
nessa temática, proporcionando, por intermédio da calculadora, a desconstrução e
reconstrução de saberes, não só de potenciação no 6º ano, mas ampliando os saberes
matemáticos envolvidos, bem como os recursos tecnológicos, a fim de analisar a integração
de instrumentos tecnológicos orquestrados para construção do conhecimento matemático.
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ANEXO A
Questionário do PROBEM
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
ÁREA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
LABORATÓRIO DE INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO ENTRE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESCOLA

QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO PARA O PROFESSOR
Prezado(a) Professor(a),
Este questionário pretende coletar dados para uma pesquisa desenvolvida nos cursos de licenciatura da
Universidade Estadual de Feira de Santana. Essa pesquisa tem por objetivo analisar as contribuições efetivas que
os materiais Didáticos podem fornecer às práticas docentes. A integridade e o anonimato das informações
coletadas serão preservados durante a análise, bem como na divulgação dos resultados. As RESPOSTAS dos
senhores são de grande relevância para esta pesquisa, por este motivo conto com a sua colaboração. Enquanto
pesquisadora estou disponível para quaisquer esclarecimento. Desde já, agradeço pela atenção.

Eliane Santana de Souza
annystar@hotmail.com
Nome:___________________________________________________________________________
Sexo F ( ) M ( ) Idade:______ Curso:________________________________________________
Semestre: ____________________ Ensina há quanto tempo:_______________________________
Disciplina que ensina:_________________________ Em que série ensina:____________________
1. Quais são os materiais didáticos que o (a) senhor(a) mais utiliza durante o planejamento
das aulas? Responda na ordem de utilização.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Quais são os materiais didáticos que o (a) senhor(a) mais utiliza durante a realização das
aulas? Responda na ordem de utilização.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Quais as contribuições que os materiais didáticos fornecem as práticas docentes do (a)
senhor(a)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Nome:___________________________________________________________________________

4. Assinale os materiais didáticos abaixo, que o (a) senhor(a) poderia utilizar durante o
planejamento e realização das aulas?
Livro

Lápis de cor

Computador

Hidrocor

Internet

Tv pen drive

Celular

Impressora

Revistas

Substâncias químicas

Software

Esqueleto

Jogo

Esquadros

Material dourado

Tabuada

Soroban

Dicionário Português

Multiplano

Dicionário Inglês

Giz

Dicionário Francês

Piloto

Dicionário Espanhol

Material reciclável

Tabela periódica

Massa de modelar

Tablet

Quadro negro

Quadro Branco

Retroprojetor

Revistas

Data-show

Ábaco

Calculadora

Sólidos geométricos

Paradidáticos

Som

Globo terrestre

Câmera

Lousa Digital

Gravador

Geoplano

Tangram

Mapas

Calorímetro

Maquetes

Termômetro

Microscópio

Trena

Bola

Outros (quais)_______________________________________________

159

ANEXO B
Questionário de investigação

QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO

Prezado (a) professor (a), o senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa
de mestrado, respondendo os questionamentos abaixo no intuito de compreendermos melhor o
processo de ensino e aprendizagem de potenciação no 6° ano do ensino fundamental.
Agradecemos desde já a sua colaboração. Qualquer dúvida favor entrar em contato com a
pesquisadora Eliane pelo e-mail: annystar_@hotmail.com.

1. De acordo com sua experiência em sala de aula, quais as possíveis dificuldades dos
alunos com a compreensão do conteúdo potenciação no 6° ano?

2. Por que você acha que essas dificuldades acontecem, caso exista dificuldades?

3. Você teve alguma dificuldade em ensinar o conteúdo potenciação?

4. O que pode ser feito em sua opinião para sanar as lacunas no conceito de potenciação
com alunos do 6º ano, caso exista?
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ANEXO C
Protocolo de transcrição da aula da Professora Ana
Professor :ANA
Estabelecimento: Escola 1
Data : 15/07/2015 e 17/07/2015
Tema trabalhado : Aplicação de situações didáticas sobre potenciação com o uso da calculadora
Duração da aula: 2 aulas em dias distintos (cada uma com 30 min de vídeo).
Es = Estudantes
E1= Estudante 1
E2= Estudante 2
E3= Estudante 3
Es 1=Estudantes do grupo 1
E2= Estudantes do grupo 2
E3= Estudantes do grupo 3
E4= Estudantes do grupo 4
E5= Estudantes do grupo 5
P=Professor
TEMPO
ATOR

DISCURSO

OBSERVAÇÃO

Bom dia turma, vamos arrumar a sala em grupos e
depois se concentrarem para eu explicar a
atividade?

Após acalmar os alunos
que voltaram do intervalo
a professora inicia
distribuindo o material de
trabalho, primeiro a
calculadora e depois as
atividades.

-

Todos conversando ao
mesmo tempo enquanto a
professora distribui os
materiais.

MM/SS

00 :00 a 01:33

01:34 a 02:59

P

Es

03:00 a 03:35

P

Presta atenção todo mundo, aqui temos uma
calculadora, e essa atividade para que todos
resolvam. Vamos lá, explorando a calculadora,
apertem as seguintes teclas e observem o que
acontece. Vamos ligar apertando no botão verde.

03:36 a 03:38

E1

Eu sei mexer na calculadora pró.

P

Ok. Tudo que vocês forem fazendo na calculadora
prestem atenção para anotar o que entenderam
depois. Agora vamos resolver, apertem a seguinte
tecla para ver o que acontece, letra A, aperte a
tecla 5, a tecla +, a tecla 3 agora aperte igual uma
vez.

03:39 a 04:33
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04:34 a 04:35

Es 1

Que dá 8.
Vamos repetir novamente, que alguns não
prestaram atenção. Apertem a seguinte tecla para
ver o que acontece, letra A, aperte a tecla 5, a
tecla +, a tecla 3 agora aperte igual uma vez. Deu
quanto?

04:36 a 05:02

P

05:03 a 05:05

Es

05:06 a 05:10

P

Agora aperte igual mais uma vez. E outra vez, deu
quanto?

05:11 a 05:15

Es

13 e depois 18.

05:16 a 05:18

P

O que aconteceu?

05:19 a 05:35

Es 4

8

Estudantes respondem em
coro.

Nós usamos uma calculadora, e somou 5 três
vezes ao número 3.

P

E ai turma?

Es

Foi aumentando de 5 em cinco professora, e
chegamos ao 18.

05:59 a 06:23

P

Agora apertem a tecla C para zerar e vamos para
letra B. Apertem a tecla 4 em seguida a tecla x e
aperte igual.

06:24 a 06:30

Es

06:31 a 06:35

P

06:36 a 06:37

Es

06:38 a 06:40

P

06:41 a 06:52

Es

06:53 a 06:57

P

05:36 a 05:39

05:40 a 05:58

06:58 a 07:30

Es 3

Professora...professora deu 16

Alguns estudantes
respondem em coro.

Apertem novamente a tecla =, e agora?
Deu 64 professora.

Alguns estudantes
respondem em coro.

Apertem novamente e veja o resultado.
256 professora.

Entenderam o que aconteceu?
Sim...Foi fazendo 4 x 4x 4, o igual vai
multiplicando pelo número 4 que digitamos.

07:31 a 07:33

P

Todos entenderam???

07:34 a 07:36

Es

Sim

07:37 a 07:41

P

Vamos para segunda questão turma???

Alguns estudantes
respondem em coro.

162

Faz silêncio a professora está falando lá, olha.
07:42 a 07:47

07:48 a 08:58

E2

P

Aluno repreende o colega
do grupo que estava
querendo conversar.

Vamos
conhecer
o
uso
das
teclas
memórias...observe o que acontece: ...Apertem o
número 20 e depois a tecla M+, agora apertem a
tecla dois 2, depois x e 5, agora apertem a tecla
M-, por fim aperte a tecla MRC. O que aconteceu
turma?
Dá 10 professora.

Es 2
10.

08:59 a 9:05
Es 5

Por que deu 10?

09:06 a 09:09

P

09:10 a 09:18

Es 6

09:19 a 09:25

P

Muito bem, vamos partir para situação 1 agora.

09:26 a 10:01

P

Todo mundo agora vão ler o enunciado da
situação 01 e tentar resolver...leiam com calma e
discutam em grupo. Vamos lá.

A calculadora diminuiu da memória 2x5 ai deu
10.

10:02 a 10:50

Es

10:51 a 10:59

P

Os alunos começam a ler
e discutir em grupo como
resolver e a professora
observa.

Vão lendo, utilizando a calculadora e a folha em
branco para dobrar.
Os alunos continuam lendo a situação.

11:00 a 12::12
Es

12:13 a 12:25

Es 1

Professora faça o favor, como eu vou fazendo?
Vou dobrando e registrando na calculadora? tá
certo assim???

12:26 a 12:40

P

Vá fazendo passo a passo como esta na situação, a
medida que você dobra vá registrando na
calculadora.

12:41 a 12:58

Es 1

Mas está certo o que eu fiz?

12:59 a 13:13

P

Converse com seu grupo, ao final vamos ver as
respostas encontradas e discutiremos os
resultados.

13:13 a 15:10

Es

-

Os demais grupos
convidam a professora
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para olharem a sua
resolução, ela vai
passando e não dá a
resposta apenas, solicita
que os alunos discutam a
estratégia com o grupo,
para que eles escolham.

15:11 a 15:46

Es 3

15:47 a 15:55

P

Professora olha aqui o nosso de novo. Fizemos
assim dobramos a folha e ela dividiu em 2,
registramos na calculadora dois e escolhemos a
operação de vezes, depois dobramos de novo e
apertamos 2 e a operação de vezes e assim
fizemos isso 5 vezes e o resultado deu 32, está
certo?
Vocês terminaram, confiram abrindo a folha.
Professora olha o nosso, estávamos em dúvida
ente adição e multiplicação, mas realizamos na
calculadora uma multiplicação. A cada vez que
dobramos a folha multiplicamos por 2, assim o
resultado foi 32.

15:56 a 16:23

Es 5

16:24 a 16:38

P

16:39 a 17:03

Es 3

Deus certo professora, o valor que encontramos
com as partes da folha.

17:04 a 17:15

Es 5

O nosso também.

Conferi agora abrindo a folha...

-

17:15 a 19:38

Es

19:39 a 20:03

Es 6

Professora, fizemos uma divisão a cada vez que
dobramos dividimos a folha por 2 na calculadora,
o resultado não deu certo quando abrimos a folha.

P

Eu explicarei o porquê da diferença do resultado
de seu grupo com a folha, assim que todos
terminarem. Não se preocupem, registre que o
resultado deu diferente na folha de vocês.

21:01 a 22:13

Es 4

Conseguimos professora, multiplicamos por 2 por
ele mesmo 6 vezes e chegamos a 32, e quando
abrimos a folha deu certo. Ganhamos um ponto
né? Risos

23:14 a 24:04

P

Risos...que bom que confirmaram o resultado de
vocês, agora registrem isso na atividade,

20:04 a 21:00

Os estudantes continuam
resolvendo as situações, e
os grupos que terminaram
escrevendo o que
compreendeu com a
situação. E a professora
observa.
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explicando o que aconteceu na calculadora.
-

Grupo 2 chama a
professora, para mostra o
resultado, mas não
conseguimos capturar o
áudio, por falarem muito
baixo e a sala e todos os
alunos conversando sobre
atividade ou terminando
de resolver.

24:05 a 26:13

Es 2

26:14 a 26:20

P

E ai grupo, todos terminaram?

26:21 a 26:23

Es

Sim

26:24 a 28:59

P

29:00

-

Então vou explicar a partir das estratégias que
vocês utilizaram.

A professora vai ao
quadro e começa a
registrar as estratégias que
os alunos utilizaram.

-

O sinal do colégio avisa
que terminou a aula.

29:01 a 29:57

P

Bem, turma, a aula terminou, mas daremos
continuidade em nossa próxima aula. Sexta-feira
resolveremos a outra situação e depois eu vou ao
quadro e explico essa situação e a próxima que
vocês vão resolver. Tudo bem assim?

29:58 a 30:00

Es

Sim professora.
Momento 2

30:01 a 32:28

P

32:29 a 32:35

P

32:36 a 33:59

Es

34:00 a 34:20

Es 1

34:21 a 34:30

Es 2, Es 4 e Es
6

Pessoal bom dia, vamos formar os mesmos
grupos da aula passada? Que eu vou distribuir o
material.

Os alunos começam
arrumar a sala em grupo e
a professora entrega os
materiais: palitos de
picolé, calculadora e
atividade.

Todos estão com a atividade e o material em
grupo, então já podem ler e responder.
-

Os estudantes começam a
responder em grupo.

Professora terminamos, já construimos o triângulo
com três palitos e sobrou um, pois quatro não dá.
Tripliquei o 3 e preciso de 9 palitos agora.
Meu grupo também terminou.

A professora distribui os
outros pacotes de palitos e
os estudantes vão
construir baseados nos
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valores que encontraram
ao resolver a atividade
com a calculadora, nesse
caso 9.

34:31 a 34:43

Es 3

A gente também terminou professora, pode
entregar os 9 palitos para construirmos o
triângulo.

34:44 a 34:53

E3 do Es 4

Temos que multiplicar por três o 9 depois para
encontrar o valor do próximo triângulo a ser
construído.

Essa estudante já adiantou
a estratégia da próxima
pergunta da situação.

34:54 a 36:51

Es

Os estudantes começam a
construir o triângulo com
9 palitos.

Professora....Professora faça o favor de vim aqui.
36:52 a 37:32

Es 3

Os alunos de vários
grupos começam a chamar
a professora

37:33 a 38:01

Es 3

08:02 a 38:10

-

38:11 a 38: 19

Es 1

38:20 a 38:31

P

38:31 a 39:00

-

Professora terminamos, olha nossa construção, já
triplicamos e deu 27. Precisamos agora de 27
palitos de picolé para construir o último triângulo.
-

39:01 a 40:15

40:15 a 45:58

Terminamos professora olha aqui, precisamos de
mais palitos.
Vou buscar.

A professora busca e
entrega os palitos para o
grupo Es 1.

-

A professora observa os
alunos resolvendo as
situações.

-

A professora percebe que
os grupos Es 2, Es 5 e Es
6. E que os mesmos
triplicaram o 9 por 3
obtendo 27 com a
calculadora. Em seguida
distribui os 27 palitos para
que eles depois possam
construir
o
triângulo
maior.

-

Os alunos começam a
construir os triângulos,
buscando espaço. Alguns
optam pelo chão, outros

-

-

A professora busca os 27
palitos e entrega ao grupo
Es 3.
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juntaram 9 mesas para ter
mais espaço. Todos os
alunos participam da
atividade, resolvendo a
operação nas calculadoras
e construindo os
triângulos. E a professora
só observa sem interferir
nas escolhas.
45:59 a 46:03

Es 3

Olha Professora, conseguimos.
Agora registrem o que fizeram explicando o que
vocês observaram e depois qual a operação que
utilizaram.

46:04 a 46:43

-

Os alunos começam a
escrever o que
observaram.

46:44 a 46: 49

-

46:50 a 47:04

Es 2, Es 6 e Es
1

É possível professora, conseguimos construir o
triângulo com 27 palitos.

47:05 a 47:58

Es 4

Para construímos o triângulo com lados iguais
basta a gente dividir o 27 por 3 ai vamos achar a
quantidade de palitos certas gente. Isso então dá 9
fiz aqui na calculadora.

47:59 a 48:18

Es 5

Professora terminamos, vem ver aqui no chão
nosso triângulo, tá um pouco torto mais tá certo.

48:19 a 48:23

P

48:24 a 48:30

Es 4

48:31 a 48:34

P

Todos terminaram, gente???

48:35 a 48:37

Es

Sim professora.

48:38 a 48:42

P

O que vocês observaram???

48:43 a 49:00

Es

Que vai aumentando a quantidade de palitos de 3
em 3.

Vários alunos respondem
em coro.

49:01 a 49:18

P

Para construir o primeiro
utilizaram quantos palitos?

Professora vai ao quadro

49:19 a 49:23

Es

3

49:24 a 49:26

P

E depois vocês fizeram o que?

49:27 a 49:48

Es

Triplicamos.

49:49 a 51:11

P

Então temos 3x3=9, depois disso você triplicaram
de novo?

Tá legal, muito bem grupo.
Terminamos professora, fizemos tudo.

triângulo

vocês

A professora mostra a
operação no quadro.
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51:12 a 52:00

Es

Sim, e deu 9x3=27, triplicamos na calculadora.

52:01 a 52:38

P

Se eu fosse fazer um quarto triângulo o que eu
faria?

52:39 a 53:01

Es

Multiplicaria 27 por 3 é igual 81

53:02 a 54:01

P

Ou seja, vocês teriam 3x3x3x3=81

A professora mostra a
operação no quadro.
A professora mostra a
operação no quadro.

54:02 a 56:26

P

A essa operação que realizamos damos o nome de
potenciação, que é a multiplicação de fatores
iguais. No qual podemos representar no caso dos
triângulo 34=81, sendo 3 a base, 4 o expoente e 81
a potência. Entenderam?

56:27 a 56:30

Es

Sim.

56:31 a 56:35

E3

Parece fácil.
Agora vamos relembrar a situação passada da
folha de ofício. Lembra que muitos de vocês
realizaram uma multiplicação de 2 em 2? Isso
podemos representar da seguinte forma 26=32, ou
seja, 2 a base, 6 expoente e 32 a potência. O que
significa dizer que a folha foi dobrada em 32
partes iguais, por isso a multiplicação.

56:36 a 59:48

59:49 a 60:00

Es

Entendemos.

A professora mostra a
operação no quadro.
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ANEXO D
Protocolo de transcrição da aula do Professor Pedro
Professor :PEDRO
Estabelecimento: Escola 2
Data : 15/07/2015
Tema trabalhado : Aplicação de situações didáticas sobre potenciação com o uso da calculadora
Duração da aula: 62 minutos de vídeo
Es = Estudantes
E1=Estudante 1
E2= Estudante 2
E3= Estudante 3
E4= Estudante 4
E5= Estudante 5
P=Professor
TEMPO
MM/SS

ATOR

00:01 a 00 :20

P

00:21 a 00:23

E1

00:24 a 01 :12

P

DISCURSO

Hoje temos a presença da professora Eliane que vai nos
observar. Vamos fazer uma atividade hoje com os
conhecimentos básicos do dia-dia. Inicialmente eu vou
entregar a vocês uma atividade que a gente vai trabalhar com
a calculadora. Lembra que eu falei com vocês para trazer uma
calculadora para trabalharmos em sala? Alguém trouxe hoje?
Eu não trouxe por que não tenho.
Mas eu trouxe, e vamos realizar atividade com ela. Apesar de
estarem em grupo vou distribuir um para cada, podem ir
lendo.

Olha as calculadoras que falei com vocês.
01:13 a 01:16

P

01:17 a 01:19
01:20 a 01 :22

E2
P

01:23 a 01:44

01:45 a 02:09

Essa é a mais simples que tem?
Sim essa é a mais, simples e as vezes não sabemos utilizá-la.
-

-

P

02:10 a 02:30

-

02:31 a 02:37
02:38 a 2:42

E1
E3

Observe ai, olhe as instruções na atividade, se quiser coloca o
nome na folha logo. Sabem ligar a calculadora? Então liguem
a calculadora. Leiam ai e vejam, o problema 1 diz o que?
Explorando a calculadora aperte as seguintes teclas e veja o
que acontece.
-

Aperto 3+5 e depois igual três vezes.
Eu aperto mais cinco de novo professor?

OBSERVAÇÃO

O professor
começa a
distribuir a
atividade para
os alunos.
Professor
começa
distribuir as
calculadoras
para os alunos.

Os alunos
ficam lendo a
atividade e a
sala
permanece em
silêncio.
Professor lê a
questão.

Os estudantes
começam a
resolver a
situação e o
professor
acompanha.
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02:43 a 02:48

02:49 a 3:02

P

Não se você já apertou uma vez, agora aperte o botão de
igualdade.
Dá 8, e depois...13, e depois....18.

E3

03:03 a 03:30

P

03:31 a 03:32
03:33 a 03:35
03:36 a 03:48

E4
P
E4

03:49 a 03:54

E3,E2 e E1

03:55 a 03:57

p

03:58 a 04:02

E5

Olha... vamos lá E4, tente passo a passo, quanto é que dá
3+5=
Dá 13?
13???
Sim 3+5==13, somou 5 e agora 18.
Dá 18, isso dá 18.

O que acontece??

04:03 a 04:05

Vai somando com o 3 +5,+5+5.
Faça o favor professor.

E2

...Aumentou em 5 em 5 foi?
04:06 a 04:10

P

04:11 a 04:13

E5

04:14 a 04:18

P

04:19 a 04:22

Es

04:23 a 04:25

P

-

05:02 a 05:06

P

05:07 a 05:09

Es

05:10 a 05:15
05:15 a 05:18

E4
P

05:19 a 06:03

E2
E4

06:04 a 06:30

E3

Os alunos em
coro responde
18.
Professor
olhando para a
turma.
O aluno
chama o
professor para
mostra o
procedimento
que ele
utilizou.
Professor olha
a resposta do
aluno e
questiona.

Sim.
Todo mundo conseguiu perceber o que acontece?

Sim, aumenta de 5 em 5.

04:26 a 05:01

O aluno
começa a
responder a
questão e vai
revelando seus
resultados em
voz alta..

Vamos para a próxima
-

E ai? Conseguiram?
Sim.

Deu 256...
Como vocês fizeram?
Pegamos a calculadora, registramos o 4 depois o vezes e dai
apertamos o igual, deu 16, depois igual de novo deu 64 e por
último igual novamente deu 256.

Vai multiplicando quatro, quatro vezes, vezes. Depois 16

Alunos
responde em
coro.
Os estudantes
em silêncio
começam a
resolver a
atividade 02.
Alunos
respondem em
coro.

Todo o grupo
acompanha
esses dois
colegas no
momento de
explicação.
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vezes quatro e depois 64 vezes quatro.
Muito bem. Vamos ver o que vocês fizeram.
06:31 a 06:35

P

06:36 a 07:11

p

07:12 a 07:15
07:16 a 07:19

E2
P

07:19 a 07:21

Es

07:21 a 07:25

P

07:26 a 11:03

-

11:04 a 11:07
11:08 a 11:12

P
E3

11:13 a 12:08

P

12:09 a 12:13
12:14 a 12:16
12:17 a 12:49

P
E2 e E5
P

12:50 a 13:25

-

13:26 a 13:28

Es

13:29 a 13:33

P

13:33 a 14:02

E4

Bem vocês nesse caso, pegaram 4 x= 16, depois apertou o
igual obtendo 64, e por fim apertou novamente o = tendo
como resultado 256. Percebem alguma coisa?
Aumenta 4 vezes o número professor.
Todos compreendem??
Sim.

-

15:14 a 15:18

P

15:19 a 15:22

E ai, compreenderam?
Sim, mas estou com um pouco de dúvida.
Vou fazer com vocês. Experimente a seguinte utilização da
tecla memória...20M+2x5M-MRC.
Vamos passo a passo, apertaram o vinte M+?
Apertei já.
Vamos todo mundo junto, agora 2X5 M-...e agora MRC
-

E ai o que vocês entenderam?
Eu entendi professor, que a gente guardou o 20 na memória
depois subtraiu dos 20 2x5 com a memória menor e depois
apareceu o resultado dando 210, depois de apertar o botão
MRC.
-

Todos terminaram? Qual resultado encontrado?
Sim, 10, teve uma subtração do número gravado na memória.

Es

-

15:23 a 16:25

-

Falas ao
mesmo tempo.

Continue resolvendo a próxima atividade.
-

Deu 10.

14:03 a 15:13

Nesse
momento o
professor se
dirige ao
quadro.

O professor
começa a ler a
questão dois.

Os alunos
observam a
operação
refazendo.
Alunos
respondem em
coro.

Os demais
alunos se
concentram
justificando as
operações que
aconteceram
com as teclas
memórias.
Três
estudantes
falam em voz
alta e ao
mesmo tempo
essa resposta.
Os alunos
explicam para
um aluno que
não
compreendem
a estratégia
para
resolução, de
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forma baixa de
modo a não
captarmos o
áudio.
16:26 a 16:28

E1

16:29 a 16:58

P

16:59 a 17:10

E4

17:11 a 18:25

-

18:26 a 18:30

E5

18:31 a 18:40

P

18:41 a 19:11

-

19:12 a 19:14
19:15 a 19:18

P
Es

19:20 a 21:50

-

21:51 a 21:55

P

21:56 a 23:57

-

23:58 a 24:10

P

24:11 a 25:12

Terminei o que eu faço?
Vá analisando já a situação abaixo. Mas lembre-se de
responder em conjunto.
-

Terminaram?
Sim professor, terminamos.
-

Podem resolver.
-

Leiam, e lembre-se de responder em conjunto.
Eu fiz multiplicando 5x5x5 coma calculadora

E4

25:13 a 26:15

E2

26:16 a 26:53

P

26:54 a 27:31

E1

27:32 a 30:12

Ah entendi agora.
Agora escrevam o que vocês pensaram, e entenderam nessa
atividade.
Vou dizer que aconteceu uma conta20-10. Risos.
-

-

Eu fiz somando 5x5=25, e depois fui somando com a
calculadora 25+25+25+25+25=125, pois vinte cinco cobre
todo o fundo da caixa e depois somo mais 56 vezes esse
valor.
Discutam com todo o grupo, e veja a melhor estratégia para
vocês apresentarem no final, a resposta deve ser do grupo.
Acho melhor a multiplicação, pois para completar o cubo
maior, colocamos 5 cubinho referente a altura, 5 referente a
largura e 5 referente ao comprimento, dessa forma, dá certo,
pois utilizamos a calculadora para multiplicar as três medidas,
conferimos colocando os cubinhos em cada medida do cubo
maior e deu 125.
-

Os alunos vão
escrevendo o
que
entenderam.

O estudante
começa a ler
enquanto os
demais
terminam a
atividade
anterior.

O professor
distribui as
caixinha e os
cubinhos para
o grupo,
subdividindo
em amais dois
grupos.
Os alunos
começam a
resolver essa
situação.
Os alunos
discutem a
estratégia no
grupo.
Os alunos
discutem a
estratégia no
grupo.

Os colegas
analisam a
estratégias,
concordam e
escolhe essa
como a
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estratégia que
será
apresentada.
30:13 a 31:01

P

31:01 a 33:05

-

33:05 a 34:45

E1 e E4

34:46 a 36:01

E2, E3 e E5

36:01 a 36:56

Agora respondam os questionamentos da situação. Do tipo,
qual a estratégia utilizada, qual a operação matemática que
você utilizou.
-

A gente utilizou a estratégia de realizar na calculadora 5x5x5
e operação foi multiplicação.
Utilizamos também essa estratégia e operação que decidimos
apresentar foi a de vezes, mas antes tínhamos optado pela de
mais.
Agora vejam se a quantidade encontrada é realmente o valor
de cubinhos para preencher a caixa.

P

-

36:57 a 42:13

-

42:14 a 44:35

E1 e E4

44:36 a 45:12

E2, E3 e E5

45:13 a 45:58

P

45:59 a 48:16

-

48:17 A 48:45

E2

48:46 a 48:59

P

49:00 a 49:58

-

Deu certo professor, são 125 cubinhos.
Isso professor, o nosso também deu 125, batendo certo com o
valor que achamos calculando na calculadora.
Muito bem, vamos gora para a próxima situação, leiam e
tentem responde-la.
-

Ah o tabuleiro de xadrez é o mesmo de dama né? Eu
conheço, mas não me lembro a quantidade de casas. Risos
Leia a situação que vocês conseguirão resolver.
-

Os alunos
estão anotando
a estratégia
utilizada para
resolução da
situação.

Os alunos
começam a
preencher a
caixa de
madeira com
cubinho de
1cm para
comprovar se
se o valor de
fato é 125.
Os alunos
estão
preenchendo
as caixas com
os cubos
menores um a
um.

O professor
acompanha os
alunos
resolvendo
apenas
olhando de
longe.

O professor
vai ao quadro
com uma
imagem de um
tabuleiro de
xadrez em
mãos e mostra
aos alunos
rapidamente
para eles
terem uma
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noção.
49:59 a 50:02
50:03 a 50:48

E3
P

50:49 a 51:57

E4

51:58 a 52:25

E2

52:26 a 53:04

E1

53:05 a 53:11

E2

53:12 a 53:29

E5 e E1

53:30 a 53:43

Es

53:44 a 54:00

P

54:01 a 54:35

Es

54:36 a 54:45

P

54:46 a 54:59

Ah eu entendi. Então vamos explicar assim.
Eu também fiz utilizando a multiplicação com a máquina e
cheguei a 64.
Vamos justificar assim: multiplicando de 8 em 8 com a
calculadora chegamos ao 64. Terminamos professor.
Agora confiram com o tabuleiro de xadrez se o resultado
encontrado está certo.

Deu certo professor, 64 então estamos certo.
Venham agora todos no quadro para explicarem a estratégia
do grupo nas situações.
-

-

55:00 a 56:38

E1

56:39 a 57:03

E2

57:04 a 57:30

Deixa eu ver professor, traz aqui.
Não, tentem fazer, ao final você manipularam o tabuleiro.
Já sei, se o tabuleiro tem 8 casas na linha e 8 na coluna, vou
pegar minha calculadora e registar o 8 e depois aperto vezes e
depois o 8 de novo, assim acho minha resposta que é 64.
Mas a gente poderia fazer de mais essa conta, somando 8 uma
8 vezes não?
Mas a multiplicação é mais rápida e melhor, basta você pegar
8 e multiplicar por ele mesmo. Observe que é 8 casas na linha
e 8 na coluna... multiplicando temos 64.

Eu explico a situação 1. Nessa situação colocamos 5 cubinho
referente a altura, 5 referente a largura e 5 referente ao
comprimento, dessa forma, dá certo, pois utilizamos a
calculadora para multiplicar as três medidas, conferimos
colocando os cubinhos em cada medida do cubo maior e deu
125, ou seja 5x5x5=125.
Eu explico a situação 2 que aprendi com os colega. São 8
casas na linha e 8 na coluna,
multiplicando com a
calculadora temos 8x8=64.
Muito bem, vamos agora observar o que vocês fizeram.

P

57:31 a 58:46

P

58:46 a 58:47

Es

58:48 a 59:09

P

Bem, observe na situação um o que vocês fizeram foram
5x5x5, uma multiplicação de fatores iguais, essa operação
damos o nome de potenciação, pois vocês multiplicaram o 5
por ele mesmo 3 vezes. Ainda podemos observar que esse
exemplo está relacionado com o cálculo de volume de um
cubo que é dado multiplicando comprimento, largura e altura,
assim como as medidas são iguais temos uma potência.
Entendi
Na potenciação temos a base, o expoente e a potência que é
cada termo desse. Vamos tentar fazer um exemplo 3³=3x3x3,

O aluno E1
explica para o
aluno E2,
mostrando a
operação
realizada com
a calculadora.

O professor
entrega alguns
tabuleiros de
xadrez para os
alunos
manipularem.

Os estudantes
se levantam e
vão ao quadro
para explicar a
estratégia
escolhida.

O professor
vai ao quadro
e começa a
escrever as
resoluções dos
alunos
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59:09 a 59:57

Es

59:58 a 60:48

P

60:49 a 60:51

Es

60:52 a 61:49

P

61:49 a 61:54

Es

quanto dá?
O primeiro 9, e o segundo vamos fazer igual fizemos na
calculadora pegamos o 9 e multiplica mais 3 vezes que dá 27.
Muito bem. Vamos ao exemplo do xadrez. Temos 8 casas na
linha vezes 8 casas da coluna, então temos 8 na largura e 8 na
altura. Então acho o valor da área dessa figura que é qual
formato?
Quadrado
Então temos a área do quadrado, que vamos escrever em
formato de uma potenciação, 8²=64 ou seja, 8x8. Assim
temos a potencia como uma multiplicação de fatores iguais.
Tranquilo? Isso trabalharemos nas próximas aulas.
Ok professor, tchau.
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ANEXO E
Protocolo de transcrição da entrevista de explicitação e autoconfrontação da Professora
Ana
Professor :ANA
Estabelecimento: Escola 1
Data : 21/07/2015
Tema trabalhado : Aplicação de situações didáticas sobre potenciação com o uso da calculadora
Duração da autoconfrontação: 60 MINUTOS
P= Professora Ana
TEMPO
ATOR

DISCURSO

OBSERVAÇÃO

MM/SS

00 :00 a 01:33

01:34 a 01 :49

01:50 a 09:07

09:08 a 09:24

-

Professora assistindo ao
vídeo em silêncio,
observando o momento de
distribuição do material
por ela.

Era para ter distribuído a calculadora depois da
distribuição da atividade. Hum...Mas foi melhor
assim, pois eles já iam manipulando a
calculadora.

Professora faz uma
colocação, mas ao mesmo
tempo concorda com a
forma que ela realizou.

-

Professora fica em
silêncio assistindo o vídeo
o momento da aplicação
dos esquemas de uso.

O ideal seria que eles fizessem sozinhos, mas eles
tinham muitas dificuldades, então resolvi ir
questionando e assim não sei se ficou ruim.

Professora comenta sobre
a intervenção dela na
atividade de esquemas de
uso, na qual ela conduziu
o trabalho dos alunos, por
meio de questionamentos
do tipo: o que acontece
se...

Será que os alunos anotaram?...anotaram.

A professora se questiona
a respeito das respostas
dos alunos, mas logo ela
mesma responde.

-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

P

P

P

P

09:25 a 09: 28

P

09:28 a 09:40

P

09:41 a 09:43

P

Ainda assim eles continuaram perguntando
algumas coisas em relação a memória.
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09:44 a 10 :32

P

10:33 a 10 :35

P

10 :36a 11:02

P

11 :03 a 11:07

P

11:08a 14:08

P

P
14:09a 14 :25

14:26 a 15:26

P

15:27a 15 :29

P

15:30 a 17:26

P

17:27 a 17:52

P

17:53 a 25:43

P

25:44 a 25:47

P

25:48 a 29:18

P

29:19 a 29:29

P

-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Essa menina estava com muitas dificuldades.
-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Aqui eu voltei entregando folhas para todos, pois
alguns ficaram sem.
-

A Professora assistiu ao
vídeo em silêncio.

Acho que quatro equipes conseguiram conclui
utilizando como a estratégia a multiplicação.

A professora cita o nome
de alguns alunos. (Não
explicitamos por conta da
privacidade dos mesmos)

-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Risos...

A professora começa a rir
devido aos estudantes
tentarem aparecer no
vídeo.

-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Será que seria ideal que eu fizesse junto com eles?
Em vez de auxiliá-los quando solicitada? Pois
quando eu elaborei eu pensei assim, em apenas
auxiliá-los, mas me surgiu uma dúvida devido
eles estarem agitados todos me chamando para
confirmar os resultados e mostrando como fez.
Mas acho que assim é melhor, pelos menos eles
vão construindo suas estratégias.

Professora refere-se à
atividade que solicita que
os alunos dobrem a folha
de papel calcule em
quantas partes ela ficou
dividida.

-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Aluno1 tem muita dificuldade, pois ele não se
concentra, mas conseguiu resolver a situação,
com auxilio do grupo.

Professora comenta sobre
um aluno o qual ela esta
observando no vídeo, e
cita seu nome.

-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Me surpreendi com a turma, estavam muito
agitados após o intervalo. Conseguiram terminar
essa primeira situação, mas fizeram muita zoada.
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29:29 a 30:00

30:01

30:02 a 34:34

P

-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

-

Inicia o segundo vídeo
com a aplicação da
situação 2.

-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio,
observando a distribuição
do material da segunda
aplicação e os alunos
tentando resolver.

P

P

34:35 a 35:00

P

35:01 a 36:15

P

36:16 a 37:23

P

37:28 a 38:03

P

Nesse momento esse grupo me chamou para me
mostrar que não pode construir um triângulo com
4 palitos e eles utilizam 3 palito e depois triplicou
obtendo 9 para que assim eu entregasse outro
pacote de palitos.
-

Aqui eu começo a distribuir para os outros grupos
que terminaram os 9 palitos de picolé.
-

38:03 a 38:30

P

38:30 a 41 :27

P

41:28 a 41:42

P

41:43 a 43:40

P

43:41 a 44:10

P

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Nessa situação os alunos estão mais calmos, e
estão conseguindo sem meu auxilio resolver,
estou aqui observando que todos os grupos
conseguiram construir os triângulos com 3 e 9
palitos até agora, triplicando com a calculadora.
-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Nesse momento após os alunos terem triplicados
com a calculadora e obtido 27 eu entreguei os
palitos aos grupos para construir o triângulo
maior.
-

Eu observei, que os alunos em grupo, buscaram
após triplicar 9, chegando ao 27, diferentes
estratégias para montar o triângulo com 27
palitos, uns foram para o chão outros colocaram
mais mesas, trabalhando em grupo de modo
cooperativo.

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.
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44:11 a 51:01

P

51:02 a 51:34

P

51:35 a 52:26

P

52:27 a 53:26

P

53:27 a 54:50

P

54:51 a 56:06

P

56:07 a 60:00

P

60:00 a 61:00

P

-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Agora aqui eu comecei a passar nos grupos para
ver se todos tinham terminado para ir ao quadro
institucionalizar o saber potência.
-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

A partir desse momento eu começo questionando
quantos triângulos eles utilizaram para construção
do primeiro triângulo, em seguida o que eles
realizaram para construir o segundo e assim
sucessivamente. Dessa forma eu vou passo a
passo mostrando a eles as multiplicações que
foram realizadas com fatores iguais na
calculadora, para construir o conceito de potência
e assim institucionalizar, formalizado a operação
par potenciação.
-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Quando eu pergunto e se fosse para construir um
quarto triângulo como eu faria? E os alunos
respondem que bastava triplicar 27, e realizam
essa operação na calculadora me dando o
resultado de 81, meu objetivo era ver se eles
perceberam que há uma multiplicação de fatores
iguais, e ao começar escrever no quadro e os
alunos me ditarem que é para eu ir colocando 3
x3x3x3 que é igual a 81, percebo que eles estão
construindo o saber potenciação com auxilio da
calculadora.
-

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

Eu acho que eu poderia também ter construído
uma situação que proporcionasse um jogo
parecido com o corrida ao 625, porém contendo
vários números para serem alcançados, e assim
eles deveriam utilizar a calculadora para encontrar
esses números que multiplicado por ele mesmo
chega aos valores almejados. Vou construir esse
jogo em formato de tabuleiro para realizar depois.
Digo isso, pois as situações utilizaram a
calculadora para construção do conhecimento,
mas o jogo a tornaria indispensável e eu poderia
alterar as variáveis melhor.

Após o termino do vídeo
da aula, a professora Ana,
compartilha uma ideia que
ela teve. Trata-se do jogo
corrida ao 625
modificando as variáveis
de forma a construir um
jogo maior, contendo
diversos outros números a
serem alcançados.
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ANEXO F
Protocolo de transcrição da entrevista de explicitação e auto confrontação do Professor
Pedro
Professor :PEDRO
Estabelecimento: Escola 2
Data : 24/07/2015
Tema trabalhado : Aplicação de situações didáticas sobre potenciação com o uso da calculadora
Duração da auto confrontação: 90 minutos.
P= Professor Pedro
TEMPO
ATOR

DISCURSO

OBSERVAÇÃO

MM/SS

00:00 a 03:58

03:59 a 04 :07

P

P

-

Aqui estou reexplicando a atividade, pois alguns
alunos estavam agoniados e tiveram dúvidas em
relação as atividades 1 de familiarização da
calculadora.
-

04:08 a 07:04

P

07:05 a 07:40

P

07:41 a 15:56

P

15:57 a 16:44

P

16:45 a 17:43

P

17:44 a 18:10

P

18:11 a 21:50

P

Professor assistindo ao
vídeo em silêncio.

Professora fica em
silêncio assistindo o vídeo
o momento da aplicação
dos esquemas de uso.

Nesse momento eu fui ao quadro a fim que eles
compreendessem o que eles estavam fazendo,
para observar as regularidades que estava
acontecendo. Pois eles percebiam, mas não sabia
explicar o que estava acontecendo.
-

Professor assistindo ao
vídeo em silêncio.

Nessa parte novamente eu junto com eles detalhei
a utilização das teclas memorias na atividade 2,
fui questionando e eles me respondendo.
Professor assistindo ao
vídeo em silêncio.
Engraçado, esse aluno descobria a estratégia, mas
não queria escrever. Ele chega a falar para mim,
mas quando peço para deixar registrado o que ele
entendeu ele não quer.

A Professora assisti ao
vídeo em silêncio.

-

Professor assistindo ao
vídeo em silêncio.
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21:51 a 22:10

P

22:11 a 35:27

P

Uma coisa interessante que aconteceu, a ideia era
fazer uma atividade em grupo, mas como só
foram 5 alunos e chegaram aos poucos, formaram
um grupo só.
-

P

Nesse caso desse aluno, observei que ele utiliza o
principio da soma para preencher o cubinho, ele
poderia ser mais prático e utilizar a multiplicação
como os outros integrantes do grupo, mas ele
preferiu a adição. Não significa dizer que ele está
errado, mas ele poderia ser mais prático.ele
iniciou fazendo uma multiplicação de 5*5 e
depois foi somando, 25+25+25+25+25=125

P

-

39:16 a 39:28

P

Esse aluno conseguiu compreender o conceito de
potência, pois utilizou a multiplicação de fatores
iguais na resolução dessa situação com a
calculadora. Engraçado que ele era o que estava
mais quietinho e compreendeu o objetivo
proposto e em seguida ensinou a outros colegas.

39:29 a 49:00

P

35:28 a 37:08

37:09 a 39:15

49:01 a 51:20

P

51:21 a 52:52

P

52:53 a 54:15

P

54:16 a 60:00

P

61:01 a 61:18

P

-

Professor assistindo ao
vídeo em silêncio.

O Professor assisti ao
vídeo em silêncio.

O Professor assisti ao
vídeo em silêncio.

Aqui eu entreguei 125 cubinhos para os alunos,
para que eles verificassem se a quantidade
encontrada ao resolver a situação com a
calculadora era a mesma em prática. Mas eles não
sabiam que no pacote continha 125 cubinhos,
então foram preenchendo e contando com auxilio
da calculadora.
-

O Professor assisti ao
vídeo em silêncio.

Os alunos aqui terminaram de verificar
confirmado só valores encontrados com a
quantidade exta de cubinhos que cabem na caixa
de madeira. E em seguida foram resolver a
situação 2.
-

Esse aluno percebeu que para calcular o tabuleiro
basta multiplicar linha vezes coluna, utilizando a
calculadora como um instrumento para observar a

O Professor assisti ao
vídeo em silêncio.
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multiplicação.
61:19 a 69:09

P

69:10 a 70:00

P

70:01 a 73:52

P

74:53 a 76:02

P

76:03 a 77:21

P

77:22 a 78:10

P

78:11 a 86:27

P

86:28 a 90:00

P

-

O Professor assisti ao
vídeo em silêncio.

Nesse momento essa aluna me mostra a resolução
da questão utilizando a calcualdora, multiplicando
a quantidade casas do tabuleiro, e fala que
compreendeu, acrescentando que o tabuleiro
possui 32 casas pretas e 32 casas brancas.
-

O Professor assisti ao
vídeo em silêncio.

Solicitei que os alunos fosse ao quadro explicar as
estratégias utilizadas no grupo, para compreender
se realmente todos compreenderam a resolução da
atividade e não foi apenas cópia.

O professor se refere a um
momento que ele solicitou
que os alunos
apresentassem os
resultados de cada questão
no quadro.

-

O Professor assisti ao
vídeo em silêncio.

Nesse momento eu vou tentar construir o conceito
de potência, a partir das atividades que eles
responderam. Pois a partir das situações eles
viram de forma intuitiva e agora vamos
formalizar. E associei com o cálculo de área e
volume para tornar ainda mais significativo.
-

Interessante observar que os estudantes utilizavam
à calculadora enquanto um instrumento,
observando o que acontece em cada operação.
Podemos confirmar isso, no momento da
institucionalização que perguntei o valor de uma
multiplicação eles tentaram fazer mentalmente e
responderam. O interessante que eles só
utilizavam a calculadora depois de traçado a
estratégia. Assim a partir dessa experiência posso
integrar a calculadora para o ensino de
matemática para construção do conhecimento
matemático, a exemplo de potenciação, utilizando
a mesma não para fazer contas no lugar do aluno,
mais para possibilitar a construção de conceitos e
estratégias para o aprendizado do aluno.

O Professor assisti ao
vídeo em silêncio.

